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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa, keterampilan 

berbicara tidak  berkembang kalau tidak dilatih secara terus menerus. Oleh karena 

itu, kepandaian berbicara tidak akan dikuasai dengan baik tanpa dilatih. Apabila 

selalu dilatih, keterampilan berbicara tentu akan semakin baik. Sebaliknya, kalau 

malu, ragu, atau takut salah dalam berlatih berbicara, niscaya kepandaian atau 

keterampilan berbicara itu semakin jauh dari penguasaan.  

Dalam lingkungan pendidikan, para siswa dituntut terampil berbicara 

dalam proses pembelajaran. Para siswa harus mampu mengutarakan gagasannya. 

Mereka juga harus dapat menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan 

dengan baik selama pembelajaran berlangsung. Ketika melaksakan diskusi, para 

siswa dituntut terampil mengemukakan pendapat, mempertahankan pendapat, 

menyanggah pendapat siswa lain, atau mempengaruhi siswa lain agar mengikuti 

alur pemikirannya. Hal ini sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

tentang Memahami pesan pendek dan dongeng yang dilisankan dan Kompetensi 

Dasar Menceritakan kembali isi dongeng yang didengarnya melalui lisan . 

Siswa yang mengikuti kelas Bahasa Indonesia boleh jadi sudah menguasai 

keterampilan berbicara di dalam bahasa Indonesia, tetapi keterampilan yang 

dikuasai itu terutama berupa keterampilan berbicara dalam keadaan satu lawan 

satu atau dalam kelompok kecil, itupun dalam situasi yang tidak resmi. Bagi 
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banyak siswa, kegiatan berbicara secara resmi (berbicara di depan banyak orang), 

meskipun itu hanya dalam bentuk mengajukan pertanyaan, dapat merupakan 

kegiatan yang sulit untuk dilakukan. Dalam pembelajaran dapat dikatakan hampir 

tidak ada siswa yang bertanya. Kalau tidak ditunjuk, tidak ada yang berani 

menjawab pertanyaan, baik pertanyaan siswa lain maupun guru. Memberikan 

komentar atas bahan ajar yang sedang dipelajari pun sama saja, harus ditunjuk. 

Kelas terkesan mati karena tidak terjadi interaksi seperti yang seharusnya. Guru 

aktif menerangkan, dan siswa hanya mendengarkan bahan yang diajarkan. 

Padahal keberhasilan suatu pembelajaran dipengaruhi juga oleh keaktifan para 

siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut. 

Pengalaman di lapangan selama ini menunjukkan bahwa siswa kelas II SD 

Negeri Sukosaari Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang keterampilan 

berbicara masih rendah, dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dengan Standart Kompetensi :1. Memahami pesan pendek dan dongeng yang 

dilisankan Kompetensi Dasar :1.2 Menceritakan kembali isi dongeng yang 

didengarnya melalui lisan, terjadi tingkat penguasaan materi yang masih sangat 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi setelah proses pembelajaran yang 

mana hanya 35% siswa dari 20 siswa  atau hanya 7 siswa yang mampu mencapai 

tingkat penguasaan materi diatas standart Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal 

yaitu 60. Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis melakukan refleksi dan diskusi 

dengan teman sejawat mengidentifikasi dari kekurangan pembelajaran tersebut.  

 Dari hasil refleksi secara empiris melalui diskusi dengan teman sejawat 

itulah kemudian penulis dapat mengungkap bahwa siswa tidak memahami maksud 
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cerita dongeng  yang dibacakan guru dan siswa tidak dapat mengapresiasikan 

cerita dongeng  yang didengarnya kepada orang lain melalui bahasa lisan. 

 Dengan penggunaan media gambar seri ini diharapkan dalam kegiatan 

pembelajaran  berjalan dengan baik dan siswa diharapkan juga dapat menemukan 

ide-ide baru yang disampaikan secara lisan. Karena mereka dengan melihat 

gambar-gambar seri tersebut maka mereka dapat menemukan tokoh-tokohnya dan 

kejadian yang ada di dalam gambar tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimanakah kondisi objektif hasil belajar keterampilan berbicara 

sebelum menggunakan media gambar seri siswa kelas II SDN Sukosari 

tahun ajaran 2009/2010 

1.2.2 Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran berbicara melalui media gambar 

seri pada siklus 1? 

1.2.3 Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran berbicara melalui media gambar 

seri pada siklus 2? 

1.2.4 Apakah dengan media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa kelas II SDN Sukosari tahun ajaran 2009/2010? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Menjelaskan atau mendiskripsikan  kondisi objektif hasil belajar  

keterampilan berbicara sebelum menggunakan media gambar seri siswa 

kelas II SDN Sukosari tahun ajaran 2009/2010 
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1.3.2 Menunjukkan pelaksanann pembelajaran berbicara melalui gambar seri 

pada  siklus 1 pelaksanaan pembelajaran berbicara melalui  

1.3.3 Menunjukkan pelaksanaan pembelajaran berbicara melalui media gambar 

seri pada siklus 2. 

1.3.4 Menemukan efektifitas media gambar seri dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa kelas II SDN Sukosari tahun ajaran 

2009/2010. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Praktis 

Meningkatkan mutu pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya berbicara 

dikelas. 

1.4.2 Teoritis 

Aplikasi teori Penelitian tindakan kelas bagi pengembangan pendidikan 

PGSD. 

1.4.3 Peneliti 

Dapat memberikan informasi tentang kesulitan yang dialami siswa dalam 

berbicara, memberikan pengalaman berharga untuk tindakan dlam 

membantu siswa mengatasi kesulitan belajarnya dan meningkatkan 

kemampuan dan rasa percaya diri guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

bagi siwanya. 
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1.4.4 Teman sejawat 

Sebagai bahan masukan dalam upaya mengembangkan profesionalisme 

mengajar bagi guru. 

1.4.5 Sekolah 

Memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah, yang 

tercermin dari peningkatan kemampuan professional guru dalam 

melaksanakan perbaikan proses mengajar dan hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


