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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang melakukan interaksi dalam 

bergaul dengan manusia lainnya. Dalam berinteraksi tentunya manusia 

membutuhkan sarana untuk berkomunikasi yaitu bahasa. Bahasa merupakan 

sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat 

untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri (Kridalaksana, 

2008:24). Pelaksanaan pembelajaran tidak terlepas dari kegiatan berkomunikasi, 

berinteraksi, dan berdiskusi. Komunikasi lisan mencakup penggunaan bahasa 

secara transaksional yang bertujuan untuk mempertukarkan informasi serta 

mencakup pula penggunaan bahasa secara interaksional, yatu fungsi-fungsi sosial 

dari berbicara (Ghazali, 2010:248).  

Peserta didik sejak dini dibiasakan untuk memiliki keterampilan berbicara 

yang baik dan menggunakan bahasa yang santun dan tepat untuk menciptakan 

suasana belajar yang baik dan menghargai satu sama lain. Keterampilan berbicara 

merupakan salah satu aspek dari keempat aspek keterampilan berbahasa. 

Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata 

untuk mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan. Sebagai perluasan dari batasan ini dapat dikatakan bahwa berbicara 

merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar (audible) dan yang 

kelihatan (visible) yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh 

dikombinasikan (Tarigan,2008:16). 



2 
 

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 3 Agustus 

2015 di SDN Dadaprejo 02 Batu pada kelas IV dengan jumlah siswa sebanyak 18 

orang siswa, 12 orang siswa perempuan dan 6 orang siswa laki-laki, menunjukkan 

bahwa dalam kegiatan belajar sebanyak 7 orang siswa masih belum memiliki 

keterampilan berbicara secara maksimal. Hal ini didukung dengan hasil belajar 

siswa yamg menunjukkan bahwa 7 orang siswa belum mencapai KKM yang 

ditentukan oleh sekolah yaitu 70. Cara berbicara siswa masih kurang lancar dan 

terbata-bata. Kegiatan berbicara seperti bertanya, menyatakan pendapat dan 

menjawab pertanyaan masih didominasi oleh beberapa orang siswa saja. Selain itu 

motivasi guru terhadap pentingnya memiliki keterampilan berbicara dengan baik 

juga masih kurang. Akibatnya kegiatan berbicara menjadi tidak merata terhadap 

seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Sedangkan keberhasilan berbicara 

ditentukan oleh lima aspek yaitu ketepatan bunyi yang diucapkan (vokal dan 

konsonan), pola-pola intonasi (naik turunnya suara), ketepatan ucapan, ketepatan 

ururan kata-kata yang diucapkan, kewajaran dan kelancaran dalam berbicara. 

Peneliti juga melakukan wawancara pada guru kelas IV di SDN Dadaprejo 02 

Batu. Menurut guru kelas, dalam proses belajar mengajar terdapat beberapa siswa 

yang keterampilan berbicaranya perlu ditingkatkan kembali.  

Hasil observasi dan wawancara, maka peneliti akan menetapkan alternatif 

tindakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara melalui pendekatan 

pembelajaran reflektif metode artikulasi untuk melatih dan memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk berkomunikasi agar keterampilan berbicara 

peserta didik dapat meningkat khususnya pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

materi kesehatan. Hal tersebut diperkuat dari hasil penelitian sebelumnya oleh Ni 
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Luh Eni Agustini yang menggunakan metode artikulasi dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian 

menunjukkan peningkatan pada setiap siklus. Berdasarkan hasil pengamatan pada 

siklus I diperoleh rata-rata sebesar 9,45 nilai tengah (mean) sebesar 10. 

Perbandingan rata-rata presentase yang diperoleh yaitu 59,06 berada pada kategori 

50-59% yang tergolong pada kategori rendah. Pada siklus II diperoleh rata-rata 

(mean) sebesar 13,7, nilai tengah sebesar 10,00 dan nilai yang paling banyak 

muncul sebesar 12,00. Perbandingan rata-rata presentase yang diperoleh yaitu 

85,62% berada pada kategori 80-89% yang tergolong pada kategori tinggi. Dari 

presentase di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara dapat 

meningkat dengan menggunakan  metode artikulasi. 

Metode artikulasi merupakan metode pembelajaran yang prosesnya 

berlangsung layaknya pesan berantai. Materi yang telah diberikan oleh guru wajib 

diteruskan siswa dengan menjelaskan pada siswa lain (pasangan kelompoknya). 

Keunikan dari metode pembelajaran ini siswa dituntut untuk dapat berperan 

sebagai penerima pesan dan penyampai pesan. Metode artikulasi merupakan 

metode pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran. Pada 

pembelajaran ini, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-

masing anggotanya bertugas mewawancarai teman sekelompoknya dengan materi 

yang baru dibahas. Metode artikulasi menekankan pada komunikasai siswa 

kepada teman satu kelompok, karena wawancara dilakukan pada teman satu 

kelompok. Dengan seringnya berkomunikasi bersama pasangan teman, maka 

siswa berlatih komunikasi lisan secara langsung. Penekanan juga dilihat dari cara 

tiap siswa menyampaikan hasil diskusi di depan kelompok lain, sebab setiap anak 
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memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat kelompoknya. Kelompok 

biasanya terdiri dari dua orang. Keunggulan dari metode artikulasi diantaranya 

yaitu menjadikan siswa lebih mandiri, terjadi interaksi antar siswa dalam 

kelompok kecil, terjadi interaksi antar kelompok kecil, masing-masing siswa 

memiliki kesempatan berbicara atau tampil di depan kelas untuk menyampaikan 

hasil diskusi kelompoknya (Huda,2013:268-269). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengajukan pemecahan 

masalah melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Melalui Metode Artikulasi Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Materi Kesehatan Pada Siswa Kelas IV SDN Dadaprejo 02 Batu”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

dikemukakan adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana penerapan pembelajaran melalui metode artikulasi dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia materi kesehatan pada siswa kelas IV SDN Dadaprejo 02 Batu? 

b. Bagaimana peningkatan keterampilan berbicara melalui metode artikulasi 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi kesehatan pada siswa kelas 

IV SDN Dadaprejo 02 Batu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan pembelajaran melalui 

metode artikulasi dalam meningkatkan keterampilan berbicara mata 
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pelajaran Bahasa Indonesia materi kesehatan pada siswa kelas IV SDN 

Dadaprejo 02 Batu. 

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan keterampilan 

berbicara melalui metode artikulasi mata pelajaran Bahasa Indonesia 

materi kesehatan pada siswa kelas IV SDN Dadaprejo 02 Batu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian Tindakan kelas ini memiliki 2 aspek  manfaat yaitu manfat teoretis dan 

manfaat praktis 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu 

pendidikan mengenai model pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia materi kesehatan. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis merupakan manfaat yang diperoleh secara langsung oleh 

pihak terkait dalam penelitian yaitu siswa, guru, sekolah dan peneliti itu  

sendiri. 

1. Bagi Siswa 

Setelah menggunakan metode berbicara melalui metode artikulasi, dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia materi kesehatan di SDN Dadaprejo 02 Batu 

2. Bagi Guru 

Setelah keterampilan belajar siswa meningkat, maka guru memperoleh 

informasi baru dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Selain 
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itu juga dapat menumbuhkan kreatifitas guru dalam melakukan metode 

pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat langsung pada SDN Dadaprejo 02 

Batu karena dapat diterapkan oleh guru ketika mengajar agar siswa lebih 

termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengalaman, dan dapat 

digunakan sebagai acuan untuk penelitian sejenis dengan cakupan yang 

lebih luas. 

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Tujuan batasan penelitian adalah untuk memudahkan pelaksanaan 

penelitian agar berjalan lancar, efektif dan sesuai harapan. Mengingat 

ruang lingkup dan keterbatasan kemampuan peneliti akan membuat 

penyelesaian terhadap masalah-masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Peneliti hanya akan meneliti siswa kelas IV SDN Dadaprejo 02 Batu 

pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 

2. Aspek yang diteliti meliputi keterampilan berbicara siswa dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah keterampilan berbicara yaitu ketepatan 

bunyi yang diucapkan, pola-pola intonasi, ketepatan ucapan, ketepatan 

urutan kata-kata yang diucapkan, kewajaran dan kelancaran dalam 

berbicara dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan reflektif metode artikulasi. 
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3. Dalam penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 

2015/2016. 

4. Materi pokok bahasan difokuskan materi kesehatan mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas IV SD. 

1.6 Definisi Istilah dan Definisi Operasional 

a. Keterampilan berbicara  

Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan 

berbahasa yang termasuk dalam ragam bahasa lisan. Berbicara adalah 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan (Tarigan, 2008:16). 

b. Metode artikulasi  

Metode artikulasi merupakan metode pembelajaran yang prosesnya 

berlangsung layaknya pesan berantai. Materi yang telah diberikan oleh 

guru wajib diteruskan siswa dengan menjelaskan pada siswa lain 

(pasangan kelompoknya). Dalam proses pembelajaran siswa berperan 

sebagai penerima pesan dan penyampai pesan. Siswa dibagi ke dalam 

kelompok-kelompok kecil yang masing-masing anggotanya bertugas 

mewawancarai teman sekelompoknya dengan materi yang baru dibahas 

dan keduanya berganti peran. Kemudian setiap siswa menyampaikan hasil 

diskusi di depan kelompok lain. Metode artikulasi menekankan pada 

komunikasi lisan siswa (Huda, 2013:269). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode artikulasi 

adalah kegiatan menyampaikan informasi dengan cara bergantian 
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mewawancarai pasangan dan keduanya berganti peran kemudian setiap 

siswa menyampaikan hasil diskusi di depan kelompok lain. Kegiatan 

tersebut memberi kesempatan pada peserta didik untuk berkomunikasi 

secara lisan untuk menyampaikan ide dan pendapatnya. Dengan 

berkomunikasi lisan secara langsung, maka peserta didik dapat melatih 

keterampilan berbicara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


