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ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan siswa
tunagrahita ringan kelas VIII semester 1 SMPLB di SLB Negeri Tabalong
dalam menyampiakan isi pengumuman yang telah dibacakan. Penyebab permasalahan karena proses pembelajaran yang belum berpusat pada siswa,
sehingga aktivitas belajar dan hasil belajar siswa rendah. Tujuan penelitian
ini untuk meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa dan kemampuan
menyampiakan isi pengumuman pada siswa tunagrahita ringan kelas VIII
semester 1 SMPLB di SLB Negeri Tabalong tahun pelajaran 2019/2020
melalui pembelajaran bermain peran dengan model pesan berantai.
Penelitian menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dua
siklus. Setting penelitian ini adalah siswa tunagrahita ringan kelas VIII semester 1 SMPLB di SLB Negeri Tabalong tahun pelajaran 2019/2020 dengan
jumlah siswa 4 orang. Data hasil observasi dilakukan analisis menggunakan
pendekatan kualitatif, dan data hasil belajar menggunakan pendekatan
prosentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dalam melaksanakan
model pembelajaran bermain peran dengan model pesan berantai sudah
sangat baik dan secara runtut melaksanakan langkah-langkah pembelajaran
yang direncanakan. Siswa sangat aktif dalam kegiatan melalui pembelajaran
bermain peran dengan model pesan berantai, baik pada kegiatan klasikal
maupun secara individual. Hasil belajar pada siklus I pertemuan 1 dengan
ketuntasan klasikal 25% meningkat pada pertemuan 2 menjadi ketuntasan
klasikal 50%. Pada siklus II pertemuan 1 ketuntasan klasikal 50% meningkat
pada pertemuan 2 dengan ketuntasan klasikal 75%. Pembelajaran bermain
peran dengan model pesan berantai berhasil meningkatkan kemampuan
menyampaikan isi pengumuman pada siswa tunagrahita ringan kelas VIII semester 1 SMPLB di SLB Negeri Tabalong tahun pelajaran 2019/2020.
Kata Kunci: Menyampaikan Isi Pengumuman, Pesan Berantai

Pendahuluan
Hasil pembelajaran Bahasa Indonesia
pada standar kompetensi mendengarkan
pengumuman siswa SMPLB di SLB Negeri
Tabalong kelas VIII semester 1 tahun ajaran
2019/2020 diperoleh data bahwa tes formatif
Bahasa Indonesia pada kompetensi dasar
menyampaikan kembali isi pengumuman yang
didengar/dibacakan, dari 4 siswa yang ada 1
siswa yang berhasil menyampaikan dengan
baik, dan sebanyak 3 siswa lainnya belum bisa
menyampaikan. Selain rendahnya kemampauan meyampaikan pesan, keaktifan siswa

dalam mengikuti proses pembelajaran juga kurang. Selama proses pembelajaran berlangsung
tidak ada siswa yang bertanya kepada guru dan
hanya ada 1 anak yang sering menjawab pertanyaan dari guru (Dalle dkk., 2020; Baharuddin & Dalle, 2019).
Rendahnya keaktifan dan kemampuan
menyampaikan pesan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dikarenakan dalam proses
pembelajaran Bahasa Indonesia pada kompetensi dasar menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan, guru kurang tepat dalam memilih metode pembelajaran dan guru
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kurang memeperhatikan kondisi siswa, sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik.
Guru dalam proses pembelajaran kurang memperhatikan siswa yang memiliki kemampuan
kurang dan perhatian guru hanya tertuju pada
siswa yang duduknya di kursi depan serta guru
kurang dalam melakukan bimbingan dan kurang dalam memberikan motivasi kepada
siswa secara individu (Dalle, Raisinghani, dkk.,
2021).
Melalui penelitian ini diharapkan kemampuan menyampaikan pesan dalam pembelajaran Bahsa Indonesia pada siswa kelas VIII semester 1 SMPLB di SLB Negeri Tabalong pelajaran 2019/2020 mengalami peningkat an, dan
juga diharapkan keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan semakin baik, yaitu semua
siswa punya keberanian untuk bertanya dan
menjawab pertanyaan guru, berkaitan dengan
materi yang dajarkan khususnya tentang
menyampaikan kembali isi pengumuman yang
dibacakan. Penggunaan strategi/metode pembelajaran pesan berantai diharapakan dapat
membuat pelajaran lebih menarik (Dalle,
Hastuti, dkk., 2021). Menurut Hamzah (2009)
Strategi pembelajaran adalah merupakan caracara yan akan dipilih dan digunakan oleh
seorang pengajar untuk menyampaikan materi
pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi
pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan
belajar guru harus lebih banyak memberikan
bimbingan dan motivasi kepada siswa,sehingga terjadi peningkatan keaktifan siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan guru.
Permasalahan yang ada dalam penelitian
ini adalah masih rendahnya keaktifan dan kemampuan menyampiaikan pesan pada pelajaran Bahasa Indonesia di kelas VIII semester 1
SMPLB di SLB Negeri Tabalong tahun pelajaran
2019/2020, khususnya dalam kompetensi dasar menyampaikan kembali isi pengumuman
yang dibacakan. Disamping itu keaktifan siswa
bertanya maupun menjawab pertanyaan guru
masih rendah. Siswa tidak berani menjawab
pertanyaan dari guru yang berkaitan menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan. Mestinya siswa harus aktif untuk
menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan
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guru, sehingga mereka akan lebih tahu dan
lebih memahami tentang menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan, yang
pada akhirnya akan meningkatkan hasil pembelajaran.
Banyaknya permasalahan yang muncul
dalam proses pembelajaran berkaitan dengan
menyampaikan kembali isi pengumuman yang
dibacakan, maka peneliti berusaha mencari
cara dengan memilih metode pesan berantai
dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia
dengan materi menyampaikan kembali isi
pengumuman yang dibacakan. Pesan berantai
adalah metode pembelajaran dimana siswa harus menyampaikan pesan yang diperoleh dari
guru kepada seorang teman dan teman yang
mendapatkan informasi dari temannya tadi
menyampaikan kepada teman berikutnya sampai pada teman yang terakhir. Kegiatan berikutnya siswa terakhir menjelaskan informasi
yang diperolehnya di depan kelas untuk ditanggapi oleh siswa yang lain. Pembelajaran
berikutnya guru membagi siswa dalam 2 kelompok yang beranggotakan 2 orang dengan
harapan memperpendek penyampaian pesan
yang tadinya 4 orang menjadi 2 orang siswa.
Guru juga memberi motivasi dan memberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru.
Penggunaan metode pesan berantai ini akan
meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam
pembelajaran dan meningkatkan kemampuan
siswa dalam menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan dan pada akhirnya
akan meningkatkan hasil belajar.
Metodologi Penelitian
Kegiatan penelitian tindakan kelas ini
dilaksanakan pada mata pelajaran bahasa
Indonesia aspek menulis karangan sederhana
bagi siswa tunagrahita ringan kelas VIII SMPLB
di SLB Negeri Tabalong semester ganjil tahun
pelajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa 4
orang yang terdiri dari 3 orang siswa laki-laki,
dan 1 orang siswa perempuan.
Variabel yang diselidiki dalam penelitian
ini meliputi:
1. Variabel input, seperti: siswa, guru, bahan
pelajaran, sumber belajar, prosedur
evaluasi, dan lingkungan belajar.
17
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2. Variabel proses penyelenggaraan KBM,
seperti: aktivitas guru, aktivitas siswa, dan
pelaksanaan pembelajaran penggunaan
metode pesan berantai.
3. Variabel out put, seperti: aktivitas belajar,
hasil belajar siswa, dan sikap siswa
terhadap pengalaman belajar yang telah
digelar melalui tindakan penelitian.
Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
1. Lembar observasi aktivitas guru dalam
melaksanakan
model
pembelajaran
penggunaan metode pesan berantai.
2. Lembar observasi aktivitas belajar siswa
dalam
pembelajaran
melalui
pembelajaran penggunaan metode pesan
berantai.
3. Test (soal ulangan harian) yang
dilaksanakan diakhir setiap pertemuan.
Penelitian ini didesain menggunakan
model penelitian tindakan kelas (PTK). PTK
adalah suatu bentuk penelaahan penelitian
yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki
dan/atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional
(Sukajati, 2008).
Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah
penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam
kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan
tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai
guru, sehingga hasil belajar siswa dapat
meningkat (PLPG. 2011).
Tujuan utama PTK antara lain sebagai
berikut: (1) Meningkatkan mutu isi, masukan,
proses, serta hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah, (2) Membantu guru dan tenaga
kependidikan lainnya mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan didalam dan diluar
kelas.(3) Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.(4) Menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta proaktif dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan
secara berkelanjutan (Arikunto dkk, 2006).
Tujuan utama PTK adalah untuk
memecahkan masalah nyata yang terjadi di
kelas dan mencari jawaban ilmiah mengapa hal
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tersebut dapat dipecahkan dengan tindakan
yang dilakukan, serta meningkatkan kegiatan
nyata
guru
dalam
pengembangan
profesionalnya.
Hasil dan Pembahasan
Hasil Penelitian Siklus I
Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru
dalam melaksanakan pembelajaran melalui
penggunaan model pembelajaran kooperatif
tipe bermain peran pada siklus I adalah
presentasi kegiatan terlaksana keseluruhan (1)
kegiatan awal 66,7%, (2) kegiatan inti 57,1%,
(3) kegiatan akhir 100%. Dari presentasi
tersebut ada beberapa butir kegiatan tidak
terlaksana pada pertemuan 1, yaitu kegiatan
awal butir 3 pada menyampaikan tujuan
pembelajaran, kegiatan inti butir 4 pada
menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai,
butir 8 pada menanyakan alasan/dasar
pemikiran pengurutan gambar, dan butir 9
pada melakukan penanaman konsep/materi
sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
Sedangkan
secara
keseluruhan
aspek
terlaksana pertemuan 1 adalah 66,7%, dan
33,3% belum terlaksana.
Berikut grafik
presentase kualifikasi aspek terlaksana
pertemuan 1.

Gambar 1. Hasil Observasi Aktivitas Guru Pertemuan 1

Sedangkan hasil pengamatan terhadap
aktivitas
guru
dalam
melaksanakan
pembelajaran melalui penggunaan model
pembelajaran kooperatif tipe bermain peran
siklus I pertemuan kedua adalah presentasi
kualifikasi aspek kegiatan terlaksana pada
aktivitas
guru
menunjukkan
aspek
keterlaksanaan pada (1) kegiatan awal 100%,
(2) kegiatan inti 71,4%, (3) kegiatan akhir
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100%. Dari presentasi butir kegiatan yang
tidak terlaksana pada kegiatan inti adalah butir
4 pada menyampaikan kompetensi yang ingin
dicapai, dan butir 5 pada menyajikan materi
sebagai pengantar.
Sedangkan secara
keseluruhan aspek terlaksana pertemuan 2
adalah 83,3, dan 16,7% belum terlaksana.
Hasil Penelitian Siklus II
Hasil belajar siswa pada pertemuan 1
terdapat 5 orang siswa tuntas belajar dan 5
orang tidak tuntas dengan ketuntasan klasikal
50% (tidak tuntas). Pada pertemuan 2, siswa
yang tuntas belajar bertambah menjadi 7 orang
dan 3 orang lagi tidak tuntas dengan
ketuntasan klasikal 70% (tidak tuntas).
Aktivitas siswa pada pertemuan 1 sebesar
67,08% (cukup aktif) dan pertemuan 2
meningkat menjadi 69,17% (aktif). Jadi pada
pelaksanaan pertemuan 2, siswa sudah dapat
aktif mengikuti kegiatan pembelajaran hanya
dalam hal berkomunikasi saja yang terlihat
masih kurang aktif.
Pelaksanaan
kegiatan
pembelajaran
dengan model Kooperatif tipe NHT pada
pertemuan 1 sebesar 73,85% (cukup) dan pada
pertemuan 2 dapat ditingkatkan menjadi
76,92% (baik). Hal tersebut menggambarkan
bahwa pada siklus I, kegiatan pembelajaran
dapat terlaksana dengan semakin baik. Namun
ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana
secara maksimal seperti memfasilitasi siswa
pada kegiatan menanya, membimbing siswa
dalam
mengumpulkan
data/informasi,
melakukan tanya jawab (pelaksanaan Fase ke4 NHT), pelaksanaan kegiatan akhir.
Hasil Penelitian Siklus II
Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru
dalam melaksanakan pembelajaran melalui
penggunaan model pembelajaran bermain
peran siklus II pertemuan pertama
Siklus II pertemuan pertama, presentasi
kegiatan terlaksana keseluruhan (1) kegiatan
awal 100%, (2) kegiatan inti 85,7%, (3)
kegiatan akhir 100%. Dari presentasi tersebut
ada butir kegiatan tidak terlaksana pada
pertemuan 1, yaitu butir 9 pada melakukan
penanaman konsep/materi sesuai dengan
kompetensi yang ingin dicapai. Sedangkan
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secara
keseluruhan
aspek
terlaksana
pertemuan 1 adalah 91,7%, dan 8,3% belum
terlaksana. Sedangkan hasil pengamatan
terhadap aktivitas guru dalam melaksanakan
pembelajaran melalui penggunaan model
pembelajaran bermain peran siklus II
pertemuan 2 presentasi kegiatan terlaksana
keseluruhan (1) kegiatan awal 100%, (2)
kegiatan inti 85,7%, (3) kegiatan akhir 100%.
Dari presentasi tersebut ada butir kegiatan
tidak terlaksana pada pertemuan 1, yaitu butir
9 pada melakukan penanaman konsep/materi
sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
Sedangkan
secara
keseluruhan
aspek
terlaksana pertemuan 2 adalah 91,7%, dan
8,3% belum terlaksana.
Hasil evaluasi yang dilaksanakan pada
siklus II pertemuan pertama dapat terlihat
bahwa siswa yang memperoleh nilai mencapai
KKM yang ditetapkan ada 2 orang dari 4 siswa
atau secara persentase sebesar 50 %. Hasil
evaluasi yang dilaksanakan pada siklus II
pertemuan kedua dapat terlihat bahwa siswa
yang memperoleh nilai mencapai KKM yang
ditetapkan ada 3 orang dari 4 siswa atau secara
persentase sebesar 70 %.
Pembahasan
Selama pelaksanaan penelitian Siklus I
pertemuan 1 guru masih mengalami kendala
dalam pelaksanaannya disebabkan siswa sebagian tidak bersedia berkelompok (berkumpul)
dengan perbedaan jenis kelamin, sehingga
terkesan bekerja sendiri-sendiri. Namun pada
pertemuan berikutnya kekurangan dapat diperbaiki, guru memberikan penghargaan bagi
kelompok yang dapat melaksanakan aspek aktivitas belajar siswa dengan baik, sehingga
siswa dalam kelompok berkompetisi secara
positif melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan
ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran dan
tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata
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lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan
baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang
hayat seorang manusia serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun (Anwar, dkk. PLPG.
2011).
Proses pembelajaran merupakan tahapantahapan yang dilalui dalam mengembangkan
kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik
seseorang, dalam hal ini adalah kemampuan
yang harus dimiliki oleh siswa atau peserta
didik. Salah satu peran yang dimiliki oleh
seorang guru untuk melalui tahap-tahap ini
adalah sebagai fasilitator. Untuk menjadi fasilitator yang baik guru harus berupaya dengan
optimal mempersiapkan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak
didik, demi mencapai tujuan pembelajaran
(Pamungkas, 2009).
Dalam merencanakan isi dan proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di
SMPLB, guru perlu memperhatikan : (1) apa
materi pelajaran yang secara konkret dapat diamati siswa, (2) apa karakteristik isi pembelajaran, (3) apa yang dibayangkan dan direfleksi
siswa, (4) apa hubungan antara sesuatu yang
dipelajari murid dengan lingkungan kehidupan, dan (5) bagaimana hubungan konteks
kehidupan sosial masyarakat dengan isi dan
proses pembelajaran sehingga menghasilkan
pengalaman dan pengetahuan yang konstuktif
(Kapita Selekta Pembelajaran, 2007).
Aspek yang menjadi fokus pengamatan
pada aktivitas belajar siswa melalui lembar
pengamatan dengan metode pesan berabtai ini
meliputi: Keaktifan, kerjasama, dan keberanian. Kemajuan siswa terlihat dalam keaktifan dalam kelompok, siswa yang pada mulanya
diam, sehingga hanya siswa tertentu saja yang
menyelesaikan tugas, pertemuan selanjutnya
siswa yang kurang aktif sudah dapat melibatkan diri walaupun kadang-kadang hanya
sesekali saja. Kemajuan juga terlihat pada kemampuan bekerjasama, siswa mulai berani
mengemukakan pendapatnya dalam kegiatan
kelompok, siswa selalu berusaha dengan benar
tanpa malu-malu lagi. Keberanian siswa juga
semakin terlihat ketika harus maju ke depan
untuk mengurutkan gambar secara logis dan
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memberikan alasan/dasar pemikiran pengurutan gambar.
Peningkatan aktivitas siswa pada siklus I
dan Siklus II mendukung paradigma baru pendidikan sekarang, dimana pendidikan sekarang
lebih menekankan pada peserta didik sebagai
manusia yang memiliki potensi untuk belajar
dan berkembang. Siswa harus aktif dalam pencarian dan pengembangan pengetahuan. Melalui paradigma baru tersebut siswa diharapkan dapat memupuk kerjasama yang harmonis
dikalangan para siswa yang pada gilirannya
dapat memperlancar kerja kelompok (Hamalik,
2009).
Belajar adalah membangun pemahaman
peserta didik melalui dorongan, pancingan,
pertanyaan, dan arahan dari guru. Dalam hal
ini yang aktif mengolah informasi adalah peserta didik sendiri sehingga pengalaman belajar mereka lebih baik. Dengan berpusat pada
peserta didik berarti bahwa kegiatan pembelajaran harus memperhatikan karakteristik peserta didik secara individual maupun kelompok. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran, media, waktu belajar, dan penilaian hasil
belajar dapat beragam sesuai dengan karakteristik peserta didik (Hairuddin. 2007).
Kegiatan belajar mengajar merupakan inti
proses pendidikan secara keseluruhan dengan
guru sebagai pemegang peranan utama. Proses
belajar mengajar merupakan suatu proses yang
mengandung serangkaian perbuatan guru dan
siswa atas dasar hubungan timbal balik yang
berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan kurikulum. Interaksi edukatif
bukan hanya menyampaikan pesan berupa materi pembelajaran melainkan juga penanaman
sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang
belajar (Usman & Setiawati, 2001).
Media sebagai salah satu komponen dalam
kegiatan belajar mengajar dan sumber belajar
yang digunakan dalam pembelajaran dipilih
atas dasar tujuan dan bahan pelajaran yang telah ditetapkan. Penggunaan media pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam
kegiatan belajar mengajar yang berperan membangun terciptanya interaksi dan aktivitas
belajar siswa di kelas. Media yang baik dan te-
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pat dapat menimbulkan motivasi serta antusiasme siswa terhadap materi pelajaran yang
akan diberikan (Santyasa, 2007).
Pembelajaran adalah suatu kombinasi
yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi (siswa dan guru), material (buku, papan tulis, kapur dan alat belajar), fasilitas (ruang, kelas audio visual), dan proses yang saling
mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa secara umum
pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga
tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih
baik (Ferdi, 2011).
Peningkatan hasil belajar terjadi pada siklus II dibandingkan dengan hasil belajar siklus
I. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang diperoleh siswa diharapkan bukan
hasil mengingat, tetapi dari pengalaman yang
didapat siswa dalam proses pembelajaran.
Peningkatan hasil belajar di samping aspek
kognitif juga mampu meningkatkan aspek
afektif dan psikomotor. Aspek afektif yang
tampak dari ketiga aspek pengamatan aktivitas
siswa yaitu keaktifan dalam proses pembelajaran, kemampuan bekerjasama dalam kelompok, dan keberanian mengemukakan pendapat. Sementara aspek psikomotor dapat
dilihat dari kecepatan dan ketepatan siswa
mengurutkan gambar sesuia urutan logis.
Keberhasilan penelitian ini juga sejalan
dengan pengertian pendidikan pada Undangundang Sistem pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya,
Masyarakat, Bangsa dan Negara.
Hasil belajar dan prestasi belajar merupakan akibat dari proses belajar mengajar. Namun kedua isitilah itu memiliki perbedaan. Perubahan tingkah laku sebagai akibat proses
belajar disebut dengan hasil belajar, sedangkan
prestasi belajar merupakan kemampuan
menyatakan kembali konsep atau prinsip yang
telah dipelajari dan kemampuan intelektual
Langsat | Jurnal Pendidikan dan Sosial

yang diukur dalam prestasi belajar, sikap
siswa, dan keterampilan siswa (Hendrian,
2012).
Meningkatkan hasil belajar siswa perlu
adanya berbagai usaha proses pembelajaran
dapat berlangsung dengan efektif dan efesien
serta menyenangkan, upaya meningkatkan
dapat dilakukan melalui pengembangan sistem
pembelajaran. Salah satu sistem yang dilakukan dalam rangka peningkatan hasil belajar
yang sesuai dengan keadaan, unsur minimal
yang harus ada dalam sistem pembelajaran
yaitu peserta didik, tujuan pembelajaran, materi, metode / model, teknik dan media yang
akan dipakai dalam proses pembelajaran (Suhadi, 2010).
Slameto (2004) merumuskan belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah
laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya dipertegas oleh Setiawati (2001) bahwa belajar adalah suatu
proses perubahan tingkah laku atau kecakapan
manusia. Perubahan tingkah laku ini bukan
disebabkan oleh proses pertumbuhan yang
bersifat fisiologis atau proses kematangan akan
tetapi perubahan yang terjadi karena belajar
dapat menyebabkan perubahan-perubahan ke
arah yang lebih baik dalam kebiasaan kecakapan (skill) atau dalam ketiga aspek yakni
pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor).
Kesimpulan dan Saran
Dari hasil penelitian dan pembahasan
dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Guru dalam melaksanakan pembelajaran
menggunakan metode pesan berantai untuk meningkatkan kemampuan menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan sudah sangat baik dan secara
runtut melaksanakan langkah-langkah
pembelajaran yang direncanakan.
2. Siswa sangat aktif dalam kegiatan
menggunakan metode pesan berantai untuk meningkatkan kemampuan menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan sudah, baik pada kegiatan klasikal
maupun secara individual.
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3. Hasil belajar pada siklus I pertemuan 1
dengan ketuntasan klasikal 25% meningkat pada pertemuan 2 menjadi ketuntasan
klasikal 50%. Pada siklus II pertemuan 1
ketuntasan klasikal 50% meningkat pada
pertemuan 2 dengan ketuntasan klasikal
75%.
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