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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Aisyiah Muhammadiyah 3 Malang diketahui dari 

beberapa siswa dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dianggap oleh siswa sebagai mata 

pelajaran yang  membosankan, hal tersebut terliahat pada saat pembelajaran bahasa Indonesia 

sedang berlangsung, siswa hanya duduk, mendengar dan sebagian mencatat apa yang 

disampaikan oleh guru. Bahkan beberapa siswa terlihat yang duduk dibelakang terlihat berbicara 

sendiri serta beberapa juga siswa terlihat mengantuk dalam proses pembelajaran,  siswa masih 

kelihatan pasif dalam berinteraksi dengan gurunya, siswa dengan siswa kurang memaksimalkan. 

Menurut guru yang menangani mata pelajaran Bahasa Indonesia  pada saat menerangkan 

materi atau pada saat memberikan materi pelajran, guru masih mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut; (1) guru menerangkan materi kepada siswa (2). Guru memberikan contoh yang 

sudah ada di LKS (3). Guru memberikan beberapa soal latihan kepada siswa. Hal tersebut yang 

menjadikan siswa menjadi bosan dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dapat menjadikan 

para siswa malas belajar yang berdampak hasil belajar yang diperoleh. Sebagian guru 

menggunakan teknik pemodelan dalam proses belajar mengajar, namun yang sudah 

terlaknasakan kuarang memuaskan, sebab siswa yang memiliki kemampuan tinggi masih 

cenderung belajar dengan sendirinya dan sulit berbaur dengan anggota kelompoknya 

Berdasarkan data-data nilai yang sudah diperoleh dalam mata pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia, dalam kompetensi membaca naskah pidato kurang maksimal dalam 

mengembangkan aspek-aspek tersebut. Dalam kompetensi ini guru hanya menyampaikan atau 

menerangkan materi tersebut dan penugasan tanpa adanya proses memperagakan gesture secara 
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langsung. Metode yang diberikan oleh guru juga kurang menarik dalam menerapkannya 

sehingga siswa kurang berantusias dalam menanggapi atau menyimak apa yang disampaikan 

oleh guru, selain itu siswa kurang kreatif dalam mengikuti proses pembelajaran, dan hal tersebut 

mempengaruhi terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa. 

Dari proses perkembangan keterampilan membaca khususnya membaca naskah pidato 

siswa SMP Aisyiah Muhammadiyah 3 Malang kurang maksimal dalam perkembanagan 

intonasi, penataan kalimatnya maupun dari kejelasan suara serta dari gesture pada saat membaca 

naskah pidato tersebut, begitu banyak yang diketahui pada saat kami berada di lapangan. Model 

pembelajaran merupakan suatu prencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai  pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas. 

Model pembelajaran mengacu pada pemdekatan pembelajaran yang akan digunakan, 

termasuk di dalam tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran dan 

lingkungan pembelajaran serta pengolahan dalam kelas agar siswa lebih kretif dalam belajar. 

Teknik pemodelan mengarahkan siswa dan merancang pembelajaran untuk membantu peserta 

didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Untuk mendorong siswa agar 

dapat belajar dengan baik maka guru harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam proses 

pembelajaran sehingga metode yang dipakai oleh guru merupakan suatu kebangkitan terhadap 

peserta didiknya sehingga model pembelajaran yang diterapkan oleh guru bisa menigkatkan 

serta mengembangkan pserta didiknya. 

Minat siswa SMP Aisyiah Muhammadiyah 3 Malang, dalam keterampilan membaca yang 

terbanyak adalah naskah pidato dan menyusun puisi menyusun puisi, baru kemudian cerpen. Hal 

ini disebabkan karena mengekspresikan naskah pidato yang berupa kertas itu cukup sulit dan 

harus tekun. Keadaan yang demikian sudah tentu akan menimbulkan kesukaran bagi guru dan 
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rasa tidak minat pelajar terhadap sastra yang dapat berakibat kepada proses pengajaran dan 

pembelajaran bahasa dan sastra menjadi tidak berkesan bagi siswa  

Sesuai dengan hal tersebut, dalam pertemuan guru-guru jarang dibicarakan masalah 

pembelajaran membaca naskah pidato, Jika pembicaraan kebetulan masalah sastra, diskusinya 

masih berkutat di seputar apresiasi puisi, dongeng, cerpen, dan novel. Itu pun kalau yang hadir 

kebetulan guru yang menaruh minat dalam pembelajaran sastra.  

Dalam pengajaran bahasa dan sastra  SMP Aisyiah Muhammadiyah 3 Malang diberikan 

empat jenis keterampilan berbahasa. Keempat jenis keterampilan tersebut adalah mendengarkan 

(menyimak), berbicara, membaca, dan menulis. Dalam menguasai keterampilan membaca 

naskah pidato, awalnya siswa mengenal bahasa melalui menyimak. Setelah menyimak, siswa 

berusaha untuk berbicara menirukan bahasa yang disimak. Tahap berikutnya, siswa akan berlatih 

membaca dan berusaha untuk mengenal bentuk naskah pidato. Setelah itu, Ia akan berusaha 

untuk membaca. Jadi, antara keempat keterampilan berbahasa tersebut memiliki keterkaitan yang 

erat. Kegiatan tersebut dapat menjadi fokus pembelajaran.  

Berdasarkan aktivitas penggunaannya, keterampilan membaca dan menyimak tergolong 

keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif sedangkan keterampilan berbicara dan menulis 

termasuk keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Di antara keempat keterampilan 

berbahasa tersebut, membaca berada pada tataran yang paling tinggi. Membaca merupakan 

kegiatan yang kompleks. Oleh karena itu, untuk keterampilan membaca, ketiga keterampilan di 

bawahnya haruslah mendukung.  

Membaca merupakan sarana mengembangkan daya pikir atau nalar dengan mengumpulkan 

fakta, menghubungkannya kemudian menarik kesimpulan. Membaca  juga dapat memperjelas 

sesuatu kepada diri pembaca karena gagasan-gagasan yang semula masih berserakan dan tidak 
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runtut di dalam pikiran dapat dituangkan secara runtut dan sistematis. Melalui kegiatan 

membaca, sebuah gagasan akan dapat dinilai dengan mudah. Manfaat membaca yang lainnya 

adalah dapat memecahkan masalah dengan lebih mudah, memberi dorongan untuk belajar secara 

aktif, dan membiasakan diri berpikir dan berbahasa dengan tertib. Keterampilan membaca yang 

berkaitan dengan penelitian ini hanya akan dititikberatkan pada kemampuan membaca naskah 

pidato pada siswa kelas VIIIA SMP Aisyiah Muhammadiyah 3 Malang 

Kemampuan membaca naskah pidato setiap orang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan 

membaca naskah ini bisa disebabkan oleh minat dan membaca yang dimiliki siswa. Adanya 

minat dan keterampilan membaca naskah pidato akan membentuk minat dan keterampilan 

membaca pemahaman naskah pidato yang berbeda dalam kegiatan membaca naskah pidato. 

Minat siswa yang masih rendah terhadap membaca naskah pidato dan keterampilan membaca 

pemahaman naskah pidato yang minim tentunya akan berkontribusi terhadap kemampuan 

membaca naskah pidato siswa kelas VIIIA SMP Aisyiah Muhammadiyah 3 Malang.  

Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA SMP Aisyiah Muhammadiyah 3 Malang, 

merupakan salah satu SMP yang siswanya dalam tingkatan rendah untuk belajar, maka dari itu 

sebagai peneliti ingin meningkatkan membaca khususnya dalam membaca naska pidato dengan 

baik, dapat dibuktikan dengan mempunyai rasa kepedulian sekolah dengan beberapa kali 

mengadakan membaca naskah pidato dan pernah mendapatkan juara dalam tingkat SMP. 

Dipilihnya kelas VIIIA karena siswa kelas VIIIA dilihat dari segi mental, pada saat membaca 

karya-karya sastra seprti, baca puisi, baca naskah pidato, baca cerpen. Siswa mulai menolak hal-

hal yang kurang dimengerti sehingga sering terjadi pertentangan pendapat dengan orang tua, 

guru, dan orang dewasa lainnya. Subjek penelitian yang diambil adalah kalangan pelajar karena 

keterampilan mebaca naskah pidato sangat erat kaitannya dengan pengajaran bahasa dan sastra 
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Indonesia di sekolah.  

  Penelitian ini yang dimaksud dengan pemodelan dalam belajar merupakan kenseptual  

yang menggambarkan prosedur sistematik dalam mengolah atau mengorganisasian pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar karena fungsi dari model pembeljaran merupakan  

sebagai pedoman dari perancang pembelajaran dan bagi para guru dalam pembelajaran dalam 

kelas. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan 

diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut serta singkat kemampuan 

pesrta didiknya. Dari  model pembelajaran guru bisa merancang  atau pola yang dapat 

digunakan  untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka didalam kelas  dan untuk 

menentukan material atau perangkat pembelajaran termasuk didalam Silabus, Rpp, media 

komputer dan kurikulum.  

Setiap model mengarahkan peserta didik untuk mendesain pembelajaran yang dapat 

membantu siswa untuk mencapai tujuan. Penelitian penerapan teknik pemodelan sebagai usaha 

meningkatkan kemampuan membaca nasakah pidato siswa, merupakan jenis penelitian tindakan 

kelas. Penelitian ini dapat melibatkan guru atau peneliti terjun langsung sebagai praktisi 

tindakan. Dalam penelitian ini, guru bertindak sebagai praktisi, dalam kelas. Guru menjalankan 

rencana pembelajaran yang dibuat oleh peneliti. Dari keseluruhan proses pendidikan kegiatan 

proses pembelajaran merupakan kegiatan yang paling pokok, hal ini bahwa berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar mengajar 

dirangcang dan dilaksanakan secara professional. Setiap kegiatan proses belajar mengajar selalu 

melibatkan dua pelaku yaitu guru dengan siswa. Guru sebagai pengajar pencipta kondisi siswa 

yang didesain secara sengaja, sistematis dan berkesinambungan kemudian sementara siswa 

sebagai subjek pebelajaran sebagai pihak yang menikmati kondisi belajar yang diciptakan oleh 
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guru, namun dari panduan kedua unsure ini yang saling berinteraksi, siswa yang lebih aktif 

bukan guru 

Dari proses tersebut, membaca adalah suatu proses yang bersangkut paut dengan bahasa, 

sedangkan  audiennya aktif dalam menerimanya, namun kenyataannya tidaklah demikian. Pada 

dasarnya, naskah pidato merupakan susunan huruf, kata, kalimat, dan alinea yang bisa dijadikan 

sebagai sarana penyampai pesan. Untuk pembaca secara aktif dalam menyampaikan dan 

memperagakan maka audien akan memahaminya, naskah pidato akan menjadi sarana penyampai 

pesan yang dapat diciptakan kembali oleh pembaca. Jika tidak, maka  naskah pidato mungkin 

merupakan kertas bertulisan yang bisa saja menjadi bungkus kacang.  

Kegiatan membaca dapat dianggap sebagai suatu proses untuk pemahaman karena sewaktu 

membaca siswa akan memahami apa yang disampaikan oleh bacaan tersebut. Meskipun kita 

belum paham tentang isi bacaan tersebut, dengan sendirinya akan mengundang sesuatu yang 

dapat meningkatkan pemahaman siswa. Setelah membaca siswa akan menangkap atau 

mengetahui pesan-pesan yang ingin disampaikan. Sangat terasa bahwa membaca akan 

memberikan dampak positif kepada seorang manusia yang hidup. Oleh karena itu, keterampilan 

membaca harus dikembangkan dan diajarkan kepada setiap siswa. Jika tidak dikembangkan dan 

diajarkan sejak dini maka siswa merasa segan untuk menyentuh buku apalagi untuk 

membacanya. 

Pelajaran Bahasa Indonesia pada umumnya tidak dianggap oleh siswa sebagai pelajaran yang 

tidak menyenangkan. Para siswa tidak pernah mengategorikan sebagai momok seperti halnya 

Pelajaran Bahasa indonesia, Fisika, Bahasa Inggris, dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya nilai 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia tidak lebih baik dari mata pelajaran 

yang dianggap sukar dan sebagai momok bagi siswa. Permasalahan ini muncul bukan hanya 
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karena kemampuan membaca naskah pidato dan motivasi belajar siswa yang kurang, tetapi juga 

faktor lingkungan belajar yang kurang mendukung. Dalam hal ini kreativitas guru bahasa 

Indonesia dalam mengelola pembelajaran mempunyai pengaruh yang sangat Besar dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Berdasarkan  permasalahan-permasalahan di atas, guru sebagai pengelola pembelajaran 

harus mengemas pembelajaran yang efektifatau aktif, inofatif dan menyenangkan serta  

bermakna bagi siswa. Pembelajaran akan memiliki makna, jika pembelajaran yang dikemas guru 

dapat dinikmati oleh siswa dan dapat memotivasi siswa 

Kecakapan dalam berbahasa Indonesia yang baik mencakup empat hal utama, yaitu: 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Semua cakupan itu sangat berhubungan satu sama 

lain. Selain itu kemahiran dalam hal berbahasa lisan juga menuntut penguasaan yang baik, dalam 

hal ini kemahiran dalam hal lisan harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain: ketenangan 

sikap, kebenaran serta kemampuan untuk menampilkan gagasan-gagasan secara lancar dan 

teratur. Selanjutnya kecakapan berbahasa dalam hal lisan ini dapat dituangkan dalam sebuah 

presentasi ilmiah maupun pidato. 

 Dari kedua bentuk praktek ilmu Bahasa Indonesia tersebut perlu diperhatikan beberapa 

hal penting yang kemudian akan menjadi pegangan dan etika demi mewujudkan hasil yang 

sempurna. Materi membacakan pidato diajarkan pada siswa, yaitu ketika smester II. 

Pembelajaran materi tersebut menuntut siswa untuk dapat membacakan naskah pidato dengan 

beberapa kekntentuan, anatara lain, intonasi yang tepat, ekspresi yang benar, penjedahan yang 

tepat, mimik wajah yang sesuai dan lain sebagainya. 

Hal tersebut harus mampu siswa memperagakan, tidak hanya itu saja, hal tersebut sebagai 

pembelajaran yang berbentuk wacana. Dengan begitu, ketuntansan penilaiannya pun dapat 
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berjalan sesui dengan silabus pembelajaran yang ada. Penelitian penerapan teknik pemodelan 

sebagai usaha meningkatkan kemampuan membaca pidato siswa, merupakan jenis penelitian 

tindakan kelas. Penelitian ini dapat melibatkan guru atau peneliti terjun langsung sebagai praktisi 

tindakan. Skenario pembelajaran yang mulanya diterapkan, diubah dengan skeario pembelajaran 

yang sesuai dengan teknik yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, guru bertindak sebagai 

praktisi, dalam kelas. Guru menjalankan rencana pembelajaran yang dibuat oleh peneliti. Hasil 

penelitian membuktikan, bahwa sebagian besar dalam kegiatan sehari-hari digunakan untuk 

berbicara dengan orang lain. Nyaris tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahan untuk tidak 

berbicara. Kemampuan berbicara diyakini dapat meningkatkan kualitas eksistensi dan aktualisasi 

seseorang di tengah-tengah lingkungannya. Kemampuan orang dalam berbicara dapat 

menjadikan orang itu memiliki daya tarik dan pesona luar biasa bagi orang lain, sehingga ia 

menjadi idola yang didambakan oleh banyak orang.Pembicaraan yang akan dapat meningkatkan 

kualitas eksistensi (keberadaan) kita di tengah-tengah orang lain, bukanlah sekadar berbicara, 

tetapi berbicara yang menarik (atraktif), bernilai informasi (informatif), menghibur (rekreatif), 

dan berpengaruh (persuasif). 

Mengacu pada semua pemaparan di atas tersebut bahwa keberhasilan dalam pendidikan 

merupakan sebagaimana seorang guru dituntut menjadi seorang guru yang professional dalam 

mengajar untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, inofatif dan menyenangkan. Belajar 

yang aktif merupakan belajar yang membuat siswa bisa menjadi siswa yang kreatif, bergerak dan 

melakukan sesuatu dengan aktif dalam pembelajaran. Dalam melakukan proses pembelajaran, 

seorang guru tentunya menggunakan metode dalam menyampaikan yang akan diberikan 

terhadap siswanya 

Dalam belajar setiap metode diperlukan oleh para guru dan penggunaan dalam berfareasi 
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sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pembelajaran berakhir, belajar pada dasarnya 

proses untuk memperoleh kepandaian atau perkembangan dalam pengetahuan dan dapat juga 

mengubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman, untuk meningkatkan 

proses pembeljaran maka siswa harus berinisiatif yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mendapatkan perubahan yang baru sebagai hasil dari pengalamnnya diri sendiri dalam 

berinteraksi dalam lingkungan sekitarnya. 

Belajar untuk menambah danmeningkatkan ilmu pengetahuan hal yang tidak asing lagi 

dalam kehidupan, khususnya bagi siswa yang beraktivitas di sekolah. Setiap hari para siswa 

menjalani aktivitas belajar karena belajar merupakan sebuah tuntutan bagi mereka yang 

diharapkan pada akhirnya akan membawa mereka pada sebuah pengetahuan yang mereka 

sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, namun dalam belajar tentunya tentnya ada factor-faktor 

yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran tersebut yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar yang di dapatkan oleh siswa. 

Faktor-faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri yang disebut dengan factor individu 

yang meliputi (a). factor jasmani, meliputi kesehatan, gizi, pendengaran dan pengliatan. Jika 

salah satu dari factor jasmani terganggu maka akan mempengaruhi hasil prestasi belajar, (b). 

factor psikologis meliputi intelegensi, minat dan motivasi serta perhatian ingatan berfikir, (c). 

factor kelelahan, meliputi kelelahan jasmani dan rohani, kelelahan jasmani tanpa dengan adanya 

lemah tubuh, lapar dan haus serta mengantuk, sedangkan kelelahan rohani dapat diliat dengan 

adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorong untuk menghasilkan pengetahuan 

akan hilang. 

Factor yang ada diluar individu disebut dengan factor ekstern, yang meliputi ; (a). factor 

keluargta, keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan terutama, keluarga 
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merupakan lembaga pendidikan dalam ukuran kecil tetapi bersifat utuk menentukan untuk 

pendidikan dalam ukuran besar. (b). factor sekolah meliputi metode mengajar,kurikulum, 

hubungan guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan disiplin di sekolah, alat pelajaran, waku 

sekolah, keadaan gedung dan tugas rumah. (c). factor masyarakat meliputi bentuk kehidupan 

masyarakat sekitar dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Jika lingkungan merupakan 

lingkungan terpelajar maka siswa terpengaruh dan terdorong untuk lebih giat belajar dalam 

menigkatkan berpengetahuan. 

Dari beberapa siswa mengatakan bahwa mata pelajaran bahasa indonesia dengan materi 

membaca naskah pidato itu merupakan kegiatan belajar yang harus mereka pelajari sebelumnya, 

karena dengan materi tersebut mereka merasa kurang bisa mengembangkan, contohnya dari segi 

pemilihan kata yang untuk mereka cantumkan sebagai naskah pidato, kejelasan suara mereka 

kurang memaksimalkan, tekanan suara mereka juga masih belum maksimal apalagi gesture pada 

saat mereka memperagakannya membaca naskah pidato. Selain itu siswa SMP Aisyiah 

Muhammadiyah 3 MALANG sebagian besar kagiatan para siswa selama diluar sekolah yaitu 

membantu kedua orang tuanya karena sebagian besar juga para orang tua murid adalah petani. 

Akibat siswa pada saat sampai di sekolah dan siap mengikuti mata pelajaran siswa 

memnjadi malas karena tenaga yang dimiliki oleh siswa untuk belajar sudah terkuras 

dikarenakan siswa membantu kedua orang tuanya pada saat diluar jam sekolah, kemudian selain 

itu ditambah lagi dengan metode yang kurang menarik pada saat proses pembelajaran 

berlangsung atau pada saat materi yang disampaikan oleh guru, karena guru hanya menerapkan 

metode yang monoton dalam belajar, jadi siswa kurang aktif dan siswa kurang kreatif dalam 

mengikuti proses pembelajaran tanpa adanya variasi pada saat pemebelajaran atau proses 

pembelajaran berlangsung. 
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Melihat kenyataan yang sudah terungkap diatas atau yang sudah dipaparkan diatas, 

peneliti mencoba dengan menerapkan teknik pemodelan dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

siwa dengan mata pelajaran bahasa indonesia khususnya membaca naskah pidato. Metode ini 

dapat membantu dan mengembangkan siswa berfikir dan dalam membaca naskah pidato. Karena 

setiap kelompok akan saling mengajari teman yang dinilai kurang mampu dalam membaca 

naskah poidato, agar ketika dilakukan pada saat tes membaca naskah secara individu, anggota 

kelompok tersebut akan mendapatkan atau memperoleh skor yang tinggi dan menyumbangkan 

skor tersebut kepada temannya atau kepada kelompoknya. Melalui teknik pemodelan ini siswa 

tidak akan merasa malas lagi ketika mengikuti proses pembelajaran, siswa akan semangat karena 

sebelum memberikan meteri siswa akan dilatih otaknya dengan permainan, setelah siswa 

melakukan beberapa permkaina yang diberikan oleh guru siswa akan kreatif dan semanagat 

untuk menerima materi membaca naskah pidato. Medote pernah digunakan oleh teman saya pada 

saat mereka melaksanakan praktik pengalaman lapanagan, dalam penelitian yang berjudul 

penerapan pembelajaran menyimak untuk meningkatkan kemampuan menulis cerpen. Dan 

perbedaan yang dilakukan peneliti yang sekarang yaitu peneliti mencoba untuk merapakan 

metode dengan teknik pemodelan dalam meningkatkan belajar untuk membaca naskah pidato. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah. 

a. Bagaimana peningkatan kemampuan membaca naskah pidato siswa kelas  VIIIA  SMP  

Aisyiah Muhammadiyah 3 Malang melalui teknik pemodelan 

b. Bagaimana hasil ketuntasan pembelajaran membaca naskah pidato siswa kelas VIIIA 

SMP Aisyiah Muhammadiyah 3 Malang teknik pemodelan 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah. 

a. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan membaca naskah pidato siswa setelah 

diterapkan teknik pemodelan pada aspek-aspek tersebut 

b. Untuk mengetahui kemampuan siswa membaca pidato setelah menggunakan teknik 

pemudelan pada aspek-aspek tersebut 

c. Untuk mengetahui pengaruh dan hambatan siswa kelas VIIIA  SMP  Aisyiah 

Muhammadiyah 3 Mlang melalui teknik pemodelan 

Mendeskripsikan peningkatkan kemampuan siswa  dari hasil nilai pembelajaran membaca pidato 

yang dapat dicapai siswa kelas VIIIA SMP Aisyiyah Muhammadiyah  3 Malang setelah 

menggunakan metode pemodelan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoritis 

a) Sebagai referensi atau bahan pembanding penelitian berikutnya dengan Topik atau 

maslah yang sama 

b) Untuk memberikan sumbang saran dalam memecahkan persoalan pembelajaran, 

khususnya upaya menumbuhkan kemampuan berpikir secara logis 

c) Untuk mendorong terlaksananya proses pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan 

menyenangkan yang dapat mendukung tercapainya tujuan kegiatan pembelajaran. 

b. Mafaat Praktis 

a) Bagi siswa, sebagai teknik yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam 

membacakan pidato. 

b) Untuk menumbuhkan minat dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran 
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sehingga meningkatkan hasil belajar yang diharapkan.  

c) Untuk menumbuhkan minat dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran 

membaca pidato sehingga meningkatkan hasil belajar yang diharapkan. 

d) Untuk membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan kemajuan 

pada diri guru dan pendidikan di sekolah tersebut. 

e) Untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. 

Selain itu manfaat praktis dapat diambil dalam peenerapan pembelajaran dengan 

memggunakan teknik pemodelan tersebut, siswa di harapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dalam belajar bahasa Indonesia khususnya membaca naskah pidato dan 

menumbuhkan sikap serta prilaku yang demokratis serta saling ketergantungan secara 

aktif. Kemudian bisa dan dapat memberikan pengalaman serta refrensi kepda guru dalam 

mengajar secara aktif serta memberikan sosuli dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

di  SMP Aisyiah Muhammadiyah 3 Malang 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah merupakan hal-hal penting dari judul yang diangkat. Penegasan istilah 

bertujuan untuk untuk memberikan batasa pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan 

dalam penelitian agar tidak menimbulkan persepsi lain. Istilah-istilah yang didefinisikan dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

a) Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak 

b) Pidato adalah salah satu seni retorika yang disampaikan dan ditujukan kepada orang lain 

c) Membacakan naskah pidato adalah suatu perkatakaan yang dismpaikan atau doitujukan 

kepda orang lain dengan memperhatikan Aspek-aspek artikulasi,diksi,intonasi serta 
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retorika dalam berpidato agar memiliki nilai seni yang tinggi untuk dinikmati orang lain. 

d)  Teknik pemodelan adalah salah satu komponen pembelajaran kontekstual dengan 

menghadirkan model dalam pembelajaran, baik di dalam, maupun di luar kelas. Pemodelan 

adalah suatu perencanaan atau kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik, 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran para guru dalam merancang dan 

menjelaskan pemebelajaran (Trianto) 

 


