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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan formal 

di sekolah yang di dalamnya terjadi interaksi antara berbagai komponen 

pembelajaran. Komponen-komponen itu dapat dikelompokkan ke dalam 

tiga kategori utama yaitu guru, isi atau materi pembelajaran dan siswa.  

Pada awal proses pembelajaran peran guru bisa lebih aktif. Guru 

memberikan pengetahuan yang dibutuhkan siswa dengan mengemukakan 

pendapat, bertanya, menjelaskan, memberikan contoh yang akan dipelajari 

siswa.Selanjutnya, guru memberikakesempatan kepada siswa untuk aktif 

dan berpartisipasi secara nyata menerapkan apa yang telah dipelajarinya 

dari guru dengan bertanya, berpendapat, mengerjakan tugas, berlatih atau 

mencoba (Suyatno 2004:23; Sumiati & Astra 2007: 9).  

Pembelajaran bahasa Indonesia menekankan pada aspek berbicara, 

menyimak, membaca dan menulis menuntut adanya kreatifitas dan 

kemampuan yang baik dalam pengelolaan pembelajaran. Siswa merasa 

tidak cepat bosan, tetapi justru semakin tertarik dan mempunyai keinginan 

untuk lebih mendalami materi yang disampaikan. Menceritakan 

Pengalaman Pribadi merupakan bagian dari aspek berbicara, yang 

membutuhkan ketrampilan dan latihan. 

Berbicara merupakan suatu komunikasi langsung dengan 

menyampaikan ide, gagasan, pendapat, maupun pesan yang lainnya. Bagi 

sebagian orang mungkin berpendapat bahwa berbicara itu mudah dan tidak 
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memerlukan proses. Namun, berbeda pada posisi resmi dengan berbicara di 

depan banyak orang seperti pidato, memberikan sambutan, bercerita, dan 

sebagainya. Berbicara di depan banyak orang dengan kondisi resmi perlu 

adanya proses belajar agar memiliki keterampilan berbicara yang baik.  

Keterampilan berbicara merupakan salah satu dari empat aspek 

keterampilan berbahasa. Keempat aspek keterampilan berbahasa (language 

skills) yaitu: keterampilan menyimak (listening skills), keterampilan 

berbicara (speaking skills), keterampilan membaca  reading skills), dan 

keterampilan menulis (writing skills). Keterampilan berbahasa tersebut 

saling terkait satu sama lain, sehingga tidak dapat berdiri sendiri. 

Mempelajari salah satu keterampilan berbahasa akan melibatkan 

keterampilan berbahasa yang lainnya. 

Keterampilan berbicara yang baik dan efektif bisa dilihat dari siswa 

kemampuan siswa tersebut menguasai faktor kebahasaan dan non 

kebahasaan. Untuk menguasai faktor-faktor tersebut, perlu adanya proses 

belajar agar siswa memiliki keterampilan berbicara yang baik. Kenyataan 

ini didukung dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa 

keterampilan berbicara siswa masih rendah. Hal ini terlihat dari observasi 

yang dilakukan peneliti pada proses pembelajaran di kelas IV SD Negeri 

Ringin Rejo 03, siswa yang berani berbicara mengungkapkan idenya tidak 

lebih dari 6 siswa dengan siswa yang sama. Rendahnya keterampilan 

berbicara siswa ini dikarenakan adanya beberapa masalah yang dihadapi 

siswa saat melatih keterampilan berbicaranya.    
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Teknik cerita berantai merupakan salah satu teknik dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara. Menurut HG Tarigan (1990:12) 

Penerapan teknik cerita berantai ini dimaksudkan untuk membangkitkan 

keberanian siswa dalam berbicara. Teknik cerita berantai dimulai dari salah 

satu siswa sebagai siswa pertama menerima cerita dari guru, kemudian 

siswa pertama menceritakan kepada siswa kedua, dan seterusnya sampai ke 

siswa yang terakhir 

Masalah yang dihadapi siswa saat melatih keterampilan 

berbicaranya sebagian besar adalah kurang terbiasa untuk berbicara di 

depan kelas. Hal ini mengakibatkan ketika siswa berbicara di depan kelas 

merasa malu-malu dan terlihat kurang percaya diri serta gugup. Kurang 

percaya diri dan malu-malu serta gugup ini membuat berbicaranya kurang 

fokus sehingga membuat siswa lupa dengan hal yang akan diceritakannya / 

diungkapkannya bahkan membuat siswa susah / sulit menyampaikan 

gagasan dan bahasa yang dikemukakan menjadi tidak teratur, bahkan ada 

yang tidak berani berbicara.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan, pada tanggal 2 Agustus 2018 

terlihat adanya kesenjangan antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi 

sebenarnya di lapangan. Kondisi yang diinginkan dalam keterampilan 

berbicara yang baik siswa dapat menguasai faktor kebahasaan dan non 

kebahasaan saat berbicara. Namun kenyataannya di lapangan, sebagian 

besar siswa kurang dalam menguasai faktor kebahasaan dan non kebahasaan 

dikarenakan adanya beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa. Masalah 

tersebut terjadi karena kurangnya teknik pembelajaran yang dilakukan oleh 
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guru. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk mengatasi masalah-masalah 

yang dihadapi siswa untuk meningkatkan keterampilan berbicaranya. Cara 

yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya 

dengan menggunakan teknik pembelajaran yang dapat merangsang siswa 

dan juga bisa meningkatkan keterampilan berbicaranya. 

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa. Teknik tersebut antara lain: teknik deskripsi, 

teknik lihat ucap, teknik menceritakan kembali, teknik melanjutkan, teknik 

wawancara, teknik percakapan atau bermain peran, teknik reka cerita 

gambar, diskusi, dan sebagainya. Teknik menceritakan kembali dapat 

digunakan dalam pembelajaran menggunakan teknik cerita berantai.  

Berdasarkan beberapa teknik keterampilan berbicara yang ada di 

atas, peneliti memilih teknik cerita berantai dari beberapa teknik di atas 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Menurut HG Tarigan 

(1990: 11) dalam Tarmizi (2009: 5) menyatakan bahwa penerapan teknik 

cerita berantai dimaksudkan untuk membangkitkan keberanian siswa dalam 

berbicara. Jika siswa telah menunjukkan keberanian, diharapkan 

kemampuan berbicaranya akan meningkat.  

Teknik cerita berantai ini dapat dilakukan dengan mudah dalam 

pembelajaran. Teknik ini dilakukan secara berkelompok, dimulai dari salah 

satu siswa mendapatkan cerita dari guru, kemudian siswa tersebut 

membisikkannya kepada siswa yang lain, selanjutnya siswa yang menerima 

bisikkan tersebut membisikkan ke siswa lainnya, begitu seterusnya sampai 

siswa terakhir yang menerima bisikkan. Setelah itu akan dilakukan evaluasi 
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dengan mencocokkan cerita yang diberikan guru dengan cerita yang 

diterima oleh siswa.  

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yohanes Ehe Lawotan yang dilakukan di kelas IV SD Inpres Nangameting 

yang berjudul “Penerapan Teknik Cerita Berantai Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara pada Siswa Kelas IV SD Inpres Nangameting 

Tahun Pelajaran 2016/2017”. Rendahnya keterampilan berbicara siswa 

pada saat itu membuat peneliti menggunakan metode cerita berantai.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peggunaan 

cerita berantai belum pernah dilakukan oleh guru dalam pembelajaran 

berbicara pada siswa kelas IV SD Ringin Rejo 03 Wates Blitar. 

Pembelajaran berbicara oleh guru dilakukan dengan mendeskripsikan suatu 

hal atau berpidato secara bergantian. Oleh karena itu, penelitian berjudul, 

“MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA PADA SISWA 

MELALUI TEKNIK CERITA BERANTAI DI KELAS IV SD NEGERI 

RINGIN REJO 03 KECAMATAN WATES KABUPATEN BLITAR“, 

penting untuk dilakukan, karena keterampilan berbicara siswa masih rendah 

dan penggunaan teknik cerita berantai belum pernah dilakukan oleh guru 

dalam proses pembelajaran berbicara. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah dan pembatas masalah di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  
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1. Bagaimana penerapan teknik cerita berantai dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa kelas IV SD Negeri Ringin Rejo 03 Wates 

Blitar?  

2. Bagaimana penerapan teknik cerita berantai dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri Ringin Rejo 03 Wates Blitar?  

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai beikut.  

1. Untuk mendeskripsikan penerapan teknik cerita berantai dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas IV SD  Negeri Ringin 

Rejo 03 Wates Blitar. 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar pada siswa kelas IV SD 

Negeri Ringin Rejo 03 Wates Blitar setelah diterapkannya teknik cerita 

berantai. 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah dijelaskan, 

maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Tidak ada pengaruh apabila teknik cerita berantai digunakan dalam 

meningkatkan kemampuan siswa  kelas IV SD Negeri Ringin Rejo 03 

Wates Blitar 

2. ada pengaruh apabila teknik cerita berantai digunakan dalam 

meningkatkan kemampuan siswa  kelas IV SD Negeri Ringin Rejo 03 

Wates Blitar 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terdiri dari manfaat 

bagi guru, siswa, sekolah, dan bagi peneliti yang diuraikan sebagai berikut.  

1. Manfaat bagi kepala sekolah 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pembelajaran siswa yang dapat merangsang keterampilan berbicara 

teknik cerita berantai.  

2. Manfaat bagi guru  

 Memberikan inspirasi bagi guru untuk selalu melakukan inovasi 

dalam kegiatan belajar mengajar dan bisa berinovasi dengan mencoba 

berbagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa. Selain itu dapat 

memberikan referensi tentang teknik cerita berantai dengan 

mensosialisasikannya kepada teman sejawatnya di masing-masing 

sekolah maupun dalam Kelompok Kerja Guru (KKG).  

3. Manfaat bagi siswa 

 Teknik cerita berantai ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dan meningkatkan ketrampilan berbicara siswa serta memberikan 

suasana baru yang menyenangkan bagi siswa, karena siswa dapat 

bermain sambil belajar.  

4. Manfaat bagi peneliti 

 Digunakan sebagai pengalaman dalam melaksanakan penelitian dan 

sebagai pengalaman menulis karya ilmiah pembelajaran Bahasa 

Indonesia untuk meningkatkan keterampilan berbicara melalui teknik 
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cerita berantai, dan peneliti dapat mengetahui sejauh mana teknik 

tersebut dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa. 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

  Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, maka peniliti perlu 

untuk memberikan definisi variabel secara operasional sebagai berikut.  

1. Keterampilan Berbicara  

Keterampilan berbicara adalah kecakapan atau kelancaran 

mengungkapkan perasaan, gagasan kepada orang lain secara lisan. 

Faktorfaktor yang mempengaruhi dalam keefektifan berbicara ada dua, 

yaitu faktor kebahasaan dan faktor nonkebahasaan. Faktor kebahasaan 

meliputi tekanan, ucapan, nada dan irama, kosakata/ungkapan atau 

diksi, serta struktur kalimat. Sedangkan faktor nonkebahasaan meliputi 

kelancaran, penguasaan materi, keberanian, keramahan, dan sikap.  

2. Cerita Berantai 

Cerita berantai adalah salah satu teknik dalam pembelajaran 

berbicara yang dimulai dari seorang siswa menerima informasi dari 

guru, kemudian siswa tersebut membisikkannya kepada siswa lain, dan 

siswa tersebut meneruskannya kepada siswa lain. Begitu seterusnya, 

pada akhir kegiatan dievaluasi siswa mana yang benar dan mana yang 

salah menerima informasi.  

 


