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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidupnya memerlukan hubungan dan 

kerja sama dengan manusia lain. Hubungan dengan manusia lainnya itu antara 

lain berupa menyampaikan isi pikiran dan perasaan, menyampaikan suatu 

informasi, ide  atau gagasan serta pendapat atau pikiran dengan suatu tujuan 

tertentu.  

Media yang digunakan oleh manusia dalam menyampaikan pesan biasa 

disebut bahasa. Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan 

disebut bahasa lisan. Seorang yang akan menyampaikan pesan tersebut 

mengharapkan agar penerima pesan dapat memahaminya. Pemberi pesan disebut 

juga pembicara dan penerima pesan disebut penyimak atau pendengar. Peristiwa 

proses penyampaian pesan secara  lisan seperti itu disebut berbicara (P4TK 

Bahasa, 2009:2). 

Komunikasi lisan sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan-

kegiatan yang sering memanfaatkan komunikasi lisan berupa kegiatan berbicara 

dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dialog dalam lingkungan keluarga, dialog 

antara pembeli dan penjual, percakapan di telepon, wawancara, debat, pidato, dan 

sebagainya. (Tarigan dkk. dalam Kriswanti, 2006:1) 

Lebih jauh P4TK Bahasa (2009:22) menyatakan bahwa berbicara merupakan 

salah satu aspek keterampilan berbahasa. Keterampilan berbicara merupakan 

keterampilan produktif karena dalam perwujudannya keterampilan berbicara 

menghasilkan berbagai gagasan yang dapat digunakan untuk kegiatan berbahasa 

(berkomunikasi)  dalam bentuk lisan. 

Tarigan (dalam Kriswanti, 2006) menyatakan bahwa keterampilan berbicara 

merupakan salah satu segi dalam caturtunggal keterampilan berbahasa di samping 

tiga keterampilan berbahasa yang lain, yaitu: keterampilan menyimak (listening 

skill), keterampilan membaca (reading skill), dan keterampilan menulis (writing 
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skill). Setiap keterampilan tersebut saling berhubungan erat dan tidak dapat 

berdiri sendiri-sendiri. Dalam proses memperoleh keterampilan berbahasa, kita 

biasanya melalui suatu urutan yang teratur, pada masa kecil kita menyimak bahasa, 

kemudian berbicara, sesudah itu kita belajar membaca, dan menulis. 

Siswa membutuhkan keterampilan berbicara dalam interaksi sosialnya. Siswa 

akan dapat mengungkapkan pikiran dan perasaanya secara efektif jika ia terampil 

berbicara. Keterampilan berbicara merupakan salah satu keterampilan yang perlu 

mendapat perhatian karena gagasan-gagasan kreatif dapat dihasilkan melalui 

keterampilan tersebut. 

Sejalan dengan hal tersebut Departemen Pendidikan Nasional dalam  lampiran 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 menyatakan 

bahwa pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan 

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

karya kesastraan manusia Indonesia.  

Penelitian terdahulu tentang keterampilan berbicara ditulis oleh Kriswanti yang 

berjudul Peningkatan Keterampilan Menyampaikan Informasi Dengan Teknik 

Information Gap pada Siswa Kelas VIII-D SMP Negeri 5 Semarang Tahun Ajaran 

2005/2006 menyatakan bahwa banyak metode yang disarankan dalam 

pembelajaran berbicara namun kenyataannya masih saja ada siswa yang belum 

terampil dalam berbicara. Penyebabnya bukan hanya dari siswa sendiri tetapi juga 

dari guru yang kurang pandai memilih teknik pembelajaran yang tepat. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Kriswanti tersebut menunjukkan bahwa terrjadi 

peningkatan keterampilan menyampaikan informasi sebesar 18,75% yaitu 68,30 

pada siklus I menjadi 81,11 pada siklus II setelah diterapkan pembelajaran 

menyampaikan informasi dengan teknik information gap. 

Keluhan tentang rendahnya keterampilan berbicara juga dirasakan di sekolah 

dasar kelas rendah khususnya kelas I SDN Watudakon II Kecamatan Kesamben 

Kabupaten Jombang. Siswa kelas I kurang terampil berbicara di depan teman-

temannya untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasannya. Banyak siswa yang 

terdiam dan hanya senyum-senyum di depan kelas ketika ia diminta untuk 
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mengutarakan sesuatu secara lisan walaupun ketika ia berada di antara teman-

temannya dalam situasi yang santai dapat bercerita secara lisan.  

Hasil refleksi awal terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia aspek berbicara 

khususnya keterampilan mendeskripsikan benda di kelas I SDN Watudakon II 

Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa terdapat 14 

orang siswa dari 26 orang siswa memperoleh nilai di bawah KKM  atau <65. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka peneliti mengasumsikan bahwa 

keterampilan berbicara siswa kelas I SDN Watudakon II Kecamatan Kesamben 

Kabupaten Jombang masih rendah.  

Bertolak dari fenomena tersebut peneliti berusaha mengidentifikasi faktor 

yang menyebabkan rendahnya keterampilan berbicara siswa diantaranya adalah 

kurang tepatnya metode yang digunakan dalam pembelajaran aspek berbicara.  

Selama ini guru hanya menerapkan metode tanya jawab dan pemberian tugas saja 

sehingga pembelajaran terkesan kaku dan membuat siswa tidak bisa 

mengembangkan keterampilan berbicaranya. Melihat kondisi demikian, maka 

diperlukan adanya alternatif tindakan yang dapat memperbaiki kualitas 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada aspek berbicara sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa.  

Alternatif yang dipilih untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa 

kelas I SDN Watudakon II Kesamben Jombang adalah menentukan suatu metode 

pembelajaran yang dapat merangsang anak untuk terampil mengemukakan ide 

atau gagasannya secara lisan. Metode pembelajaran yang akan digunakan dalam 

penelitian tindakan kelas ini adalah metode Petekabar (Permainan tebak kata dan 

gambar) sebagai upaya dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa  SDN 

Watudakon II Kesamben Jombang.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka judul dalam penelitian tindakan 

kelas ini adalah: “Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Penggunaan 

Metode Petekabar (Permainan Tebak Kata dan Gambar) pada Siswa Kelas I 

SDN Watudakon II Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara 

melalui penggunaan metode Petekabar di SDN Watudakon II Kecamatan 

Kesamben Kabupaten Jombang? 

b. Bagaimanakah peningkatan keterampilan berbicara siswa kelas I SDN 

Watudakon II Kesamben Jombang dengan digunakannya  metode Petekabar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian tindakan kelas ini adalah untuk memberikan gambaran tentang 

proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara melalui penggunaan 

metode Petekabar dan untuk memberikan gambaran tentang peningkatan 

keterampilan berbicara siswa kelas I SDN Watudakon II Kesamben Jombang 

melalui penggunaan metode Petekabar. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru, 

dan Kepala Sekolah seperti dipaparkan berikut ini. 

  

1.4.1 Siswa 

Siswa dapat meningkatkan keterampilan berbicara di kelas 1 SDN Watudakon II 

Kesamben Jombang.   

 

1.4.2 Guru  

Guru dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan pembelajaran 

Bahasa Indonesia khususnya dalam keterampilan berbicara, dan meningkatkan 

kemampuan profesionalnya dalam melakukan refleksi terhadap proses dan hasil 

pembelajaran bagi upaya perbaikan kualitas pembelajaran selanjutnya, 

berdasarkan  prosedur PTK.  
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1.4.3 Kepala Sekolah  

Kepala Sekolah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan 

rujukan/acuan dalam menentukan kebijakan terkait dengan pembelajaran. 




