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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Ketrampilan Berbicara 

1. Pengertian Ketrampilan 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (2011:1180), 

keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas; ~ 

bahasa Ling merupakan kecakapan seseorang untuk bahasa dalam 

menulis, membaca, menyimak, atau berbicara. Keterampilan 

merupakan kecakapan menyelesaikan tugas (Sanjaya Yasin, 2012:45). 

Sedangkan menurut Satria (2008:32), pengertian keterampilan (skiil) 

merupakan kegiatan yang memerlukan praktik atau dapat diartikan 

sebagai implikasi dari aktivitas.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa 

keterampilan merupakan  kecakapan seseorang dalam menyelesaikan 

suatu kegiatan atau tugas yang berhubungan dengan aktivitas praktik. 

Kecakapan yang dimaksudkan bermacam-macam, sesuai dengan 

kegiatan atau tugas yang diberikan.  

2. Pengertian Berbicara 

Berbicara adalah salah satu keterampilan dalam berbahasa yang 

digunakan sehari-hari. Berbicara dilakukan sebagai alat komunikasi 

yang lebih efektif dan memegang peranan penting dalam kehidupan. 

Definisi dari berbicara berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut.  

Menurut Nuraeni (2002:25) berbicara adalah proses penyampaian 

informasi dari pembicara kepada pendengar dengan tujuan terjadi 
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perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pendengar sebagai 

akibat dari informasi yang diterimanya. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) berbicara adalah suatu berkata, bercakap, berbahasa atau 

melahirkan pendapat, dengan berbicara manusia dapat mengungkapkan  

ide, gagasan, perasaan  kepada orang lain sehingga dapat melahirkan 

suatu interaksi.  

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengertian berbicara di 

atas dapat ditegaskan bahwa berbicara adalah kemampuan seseorang 

mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dalam proses penyampaian informasi 

kepada pendengar untuk mengungkapkan ide, gagasan, maupun pesan 

sehingga melahirkan suatu interaksi. Pada proses interaksi berbicara 

yang baik harus ada tiga komponen utama, yaitu (1) pembicara, sebagai 

penyampai pesan ; (2) isi pesan ; dan (3) pendengar, sebagai penerima 

pesan.  

3. Pengertian Ketrampilan Berbicara 

Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang mekanistik. 

Semakin banyak berlatih, semakin dikuasai dan terampil seseorang 

dalam berbicara. Tidak ada orang yang langsung terampil berbicara 

tanpa melalui proses latihan (Kundharu Saddhono dan Slamet, 2012: 

36). Sedangkan menurut Muammar (2008: 320) keterampilan berbicara 

didefinisikan sebagai berikut.  

“Keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan      

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk 

menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, 
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gagasan, dan perasaan kepada oang lain dengan kepercayaan diri untuk 

berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta 

dengan menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah 

diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain.”  

Menurut Iskandarwassid dan Dadang Sunendar (2011: 241), 

keterampilan berbicara merupakan keterampilan mereproduksi arus 

sstem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan 

perasaan, dan keinginan kepada orang lain.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa 

keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang dimiliki 

seseorang untuk menyampaikan ide, perasaan, maupun gagasan kepada 

orang lain secara lisan.  

4. Hakikat Berbicara 

        Berbicara pada hakikatnya merupakan proses komunikasi, karena 

terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke tempat yang lainnya. Saat 

berbicara memanfaatkan beberapa faktor seperti yang dungkapkan 

Zamzani dan Haryadi (1996 : 54) bahwa berbicara memerlukan faktor 

fisik, psikologis, semantik, dan linguistik. Faktor fisik yang dimanfaatkan 

orang saat berbicara adalah alat ucap untuk menghasilkan bunyi bahasa. 

Selain itu fisik lain yang dimanfaatkan saat berbicara adalah tangan, 

kepala, dan roman muka. Faktor psikologis yang dimanfaatkan salah 

satunya stabilitas emosi yang berpengaruh pada kualitas suara yang 

dihasilkan dan juga keruntutan bahan pembicaraan. Faktor sematik 
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berhubungan dengan makna, sedangkan faktor linguistik berhubungan 

dengan struktur bahasa.  

        Dari penjabaran di atas dapat ditegaskan bahwa berbicara 

merupakan kegiatan berkomunikasi secara lisan yang berisi penyampaian 

pesan dari sumbernya ke tempat yang lain dengan disertai gerak, mimik, 

dan ekspresi sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara.  

Berbicara dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial untuk 

memberikan informasi, saling bertukar pengalaman, mengutarakan 

perasaan, dan mengemukakan suatu ide. Melakukan berbicara merupakan 

hal yang mudah jika dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah 

berbicara yang baik dan benar. Jika berbicara dengan baik dan benar maka 

pesan yang akan disampaikan dan yang diterima oleh penerima pesan 

akan sama dan tidak ada kesalahpahaman.  

        Berbicara erat hubungannya dengan menyimak, karena berbicara 

dan menyimak merupakan suatu komunikasi dua arah yang saling 

melengkapi. Seperti saat berkomunikasi di kehidupan sehari-hari, dimana 

saat ada yang berbicara disitu juga ada yang menyimak atau sebagai 

pendengar. Hal ini membuktikan bahwa berbicara dan menyimak sangat 

erat hubungannya dalam keterampilan berbahasa. Namun tidak hanya itu, 

keterampilan berbahasa yang lain seperti membaca dan menulis juga tidak 

bisa terpisah satu dengan yang lain.  

        Ada beberapa hal yang memperlihatkan hubungan antara berbicara 

dan menyimak (HG Tarigan, 2008 : 4-5) adalah sebagai berikut.  
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1. Ujaran (speech) biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru atau 

imitasi. Hal ini membuat contoh atau model yang disimak oleh siswa 

sangat penting dalam penguasaan berbicara.  

2. Kata-kata yang akan dipakai serta dipelajari oleh siswa biasanya 

ditentukan oleh perangsang (stimulus) yang ditemui. Contohnya 

kehidupan di desa atau kota dan kata-kata yang banyak memberi 

bantuan dalam menyampaikan ide atau gagasan.  

3. Ujaran siswa mencerminkan pemakaian bahasa di rumah maupun 

masyarakat tempat tinggalnya. Contohnya ucapan, intonasi, kosakata, 

penggunaan kata maupun pola dalam kalimatnya.  

4. Anak yang lebih muda dapat lebih memahami kalimat-kalimat yang 

jauh lebih panjang dan rumit daripada kalimat-kalimat yang 

diucapkannya.  

5. Meningkatkan keterampilan menyimak berarti membantu 

meningkatkan kualitas berbicara seseorang.  

6. Bunyi atau suara merupakan faktor penting dalam meningkatkan cara 

pemakaian kata-kata siswa. Oleh karena itu, siswa akan tertolong jika 

menyimak ujaran-ujaran yang baik dari guru, rekaman-rekaman yang 

bermutu, dan cerita yang bernilai tinggi.  

7. Berbicara dengan bantuan alat peraga (visual aids) akan menghasilkan 

penangkapan informasi yang lebih baik pada pihak penyimak. 

Umumnya, siswa akan meniru bahasa yang didengarnya.  

        Berdasarkan pernyataan HG Tarigan (2008: 4-5) yang 

memperlihatkan hubungan antara berbicara dan menyimak sesuai dengan 
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penggunaan teknik cerita berantai yang akan digunakan peneliti. Pada 

teknik cerita berantai diperlukan keterampilan menyimak dan berbicara. 

Menyimak dilakukan pada saat siswa menerima informasi dari siswa lain 

yang kemudian akan disampaikan lagi kepada siswa selanjutnya melalui 

berbicara.  

        Kata-kata atau ujaran yang diterima pada saat menyimak 

mempengaruhi berbicaranya. Apabila pada saat menyimak, siswa dapat 

menangkap isi pesan tersebut dengan baik maka saat berbicara juga sesuai 

dengan isi pesan yang diterimanya. Hal ini menunjukkan jika 

keterampilan menyimak baik, maka akan membantu meningkatkan 

kualitas berbicara siswa. 

5. Tujuan Berbicara 

Berbicara memiliki tujuan, tujuan yang utama dalam berbicara 

adalah untuk berkomunikasi. Dalam berkomunikasi agar efektif, 

pembicara haruslah memahami makna dari segala sesuatu yang akan 

dikomunikasikannya. Sehingga komunikasi terjalin baik, tanpa ada 

salah paham antara pembicara dan pendengar.  

        Menurut Och dan Winker (dalam Tarigan, 2008 : 16) pada dasarnya 

berbicara memiliki tiga tujuan umum, yaitu sebagai berikut.  

1. Memberitahukan, melaporkan (to inform) 

2. Menjamu, menghibur (to entertain) 

3. Membujuk, mengajak, mendesak, meyakinkan (to persuade) 
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        Berdasarkan pernyataan di atas menurut Och dan Winker (dalam 

Tarigan, 2008 : 16) berbicara mempunyai maksud untuk 

menginformasikan sesuatu hal kepada orang lain. Selain itu, berbicara 

juga dapat memiliki maksud untuk menghibur dan mengajak lawan 

bicaranya untuk melakukan sesuatu.  

        Sejalan dengan pendapat di atas, Djago Tarigan (1990:6) dalam 

Kundharu Saddhono & Slamet (2012: 37), menyatakan bahwa tujuan 

berbicara meliputi : (1) menghibur, (2) menginformasikan, (3) 

menstimulasi, (4) meyakinkan, (5) menggerahkan. Sedangkan menurut 

Mudini Salamat Purba (2009: 4-5), secara umum tujuan pembicaraan 

adalah: (1) mendorong atau menstimulasi, (2) meyakinkan, (3) 

menggerakkan, (4) menginformasikan, dan (5) menghibur.  

        Jadi, tujuan berbicara dikatakan mendorong atau menstimulasi 

apabila pembicara berusaha memberi semangat dan gairah hidup kepada 

pendengar. Reaksi yang diharapkan adalah menimbulkan inspirasi atau 

membangkitkan emosi para pendengar. Tujuan berbicara dikatakan 

meyakinkan apabila pembicara berusaha mempengaruhi keyakinan, 

pendapat, atau sikap para pendengar.  

        Tujuan berbicara dapat dikatakan menggerakkan apabila pembicara 

menghendaki adanya tindakan atau perbuatan dari para pendengar. 

Misalnya, berupa seruan persetujuan atau ketidaksetujuan, engumpulan 

dana, penandatanganan suatu resolusi, atau mengadakan aksi sosial. 

Tujuan berbicara dikatakan menginformasi apabila pembicara ingin 
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memberi informasi tentang sesuatau agar para pendengar dapat mengerti 

dan memahaminya. Misalnya seorang guru yang menyampaikan 

pelajaran di kelas, seorang dokter yang menyampaikan masalah 

kesehatan, dan sebagainya. Tujuan berbicara dikatakan menghibur 

apabila pembicara bermaksud untuk menggembirakan atau 

menyenangkan para pendengarnya.pembicaraan seperti ini biasanya 

dilakukan dalam acara pesta, ulang tahun, atau pertemuan gembira yang 

lainnya. Reaksi yang diharapkan dari berbicara adalah timbulnya rasa 

gembira, senang, dan bahagia pada hati pendengarnya.  

        Berdasarkan tujuan berbicara yang dipaparkan di atas, maka dapat 

ditegaskan tujuan berbicara adalah untuk menginformasikan, menghibur, 

meyakinkan, dan menginformasikan orang lain dalam rangka 

berkomunikasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan.  

6. Jenis-jenis Berbicara 

Berbicara tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata ataupun 

kalimat. Namun ada ragam-ragam seni dalam berbicara. (Tarigan, 

2008 : 24) mengemukakan bahwa secara garis besar, berbicara 

(speaking) dapat dibagi, sebagai berikut.  

1. Berbicara di muka umum pada masyarakat (public speaking) 

mencakup empat jenis, yaitu :  

a. berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat memberitahukan 

atau melaporkan; yang bersifat informatif (informative 

speaking),  
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b. berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat kekeluargaan, 

persahabatan (fellowship speaking),  

c. berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat membujuk, 

mengajak, mendesak, dan meyakinkan (persuasive speaking),  

d. berbicara pada situasi-situasi yang bersifat merundingkan 

dengan tenang dan hati-hati (deliberative speaking).  

2. Berbicara pada konferensi (conference speaking) yang meliputi :  

a. Diskusi kelompok (group discussion) yang dapat dibedakan 

atas :  

1) Tidak resmi (informal), diperinci lagi atas :  

a) kelompok studi (study groups),  

b) kelompok pembuat kebijaksanaan (policy making groups),  

c) komik.  

2) Resmi (formal) yang mecakup :  

a) konferensi,  

b) diskusi panel,  

c) simposium.  

b. Prosedur parlementer (parliamentary prosedure).  

c. Debat  

        Berdasarkan ragam seni berbicara menurut Tarrigan (2008: 24) 

diatas, maka dalam penelitian menggunakan cerita berantai ini termasuk 

dalam berbicara pada konferensi (conference speaking). Cerita berantai 

dilakukan dalam kelompok studi (study groups) yang tidak resmi 
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(informal,) karena dilakukan dalam rangka proses pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa.  

        Berbicara terdiri atas berbicara formal dan informal. Berikut ini 

merupakan klasifikasi berbicara formal dan informal menurut Mudini 

Slamet Purba (2009: 5), berbicara formal yaitu: (1) diskusi, (2) ceramah, 

(3) pidato, (4) wawancara, dan (5) bercarita (dalam situasi formal). 

Sedangkan berbicara informal yaitu: (1) bertukar pikiran, (2) percakapan, 

(3) penyampaan berita, (4) bertelepon, dan (5) memberi petunjuk.  

        Jenis-jenis berbicara banyak macamnya. Gorys Keraf (1977) dalam 

Kundharu Saddhono & Slamet (2012: 38), membedakan jenis berbicara 

ke dalam tiga macam yaitu persuasif, instruktif, dan bertindak. Berbicara 

instruktif bertujuan untuk memberitahukan. Berbicara rekreatif bertujuan 

untuk menyenangkan. Jenis-jenis berbicara tersebut menghendaki reaksi 

dari para pendengar yang beraneka. Berbicara persuasif menghendaki 

reaksi para pendengar untuk mendapat ilham atau inspirasi berbicara 

instruktif menghendaki reaksi dari pendengar berupa pengertian yang 

tepat. Sedangkan berbicara rekreatif menghendaki reaksi dari pendengar 

berupa minat dan kegembiraan.  

        Menurut Puji Santosa, dkk. (2011:35), berbicara diklasifikasikan 

berdasarkan tujuan, situasi, cara penyampaian, dan jumlah pendengarnya.  
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Klasifikasi tersebut dijelaskan sebagai berikut.  

a. Berbicara berdasarkan tujuannya.  

1) Berbicara memberitahukan, melaporkan, dan menginformasikan.  

2) Berbicara menghibur.  

3) Berbicara membujuk, mengajak, meyakinkan, atau menggerakkan.  

b. Berbicara berdasarkan situasinya.  

1) Berbicara formal  

2) Berbicara informal  

c. Berbicara berdasarkan cara penyampaiannya. 

1) Berbicara mendadak.  

2) Berbicara beedasarkan catatan.  

3) Berbicara berdasarkan hafalan.  

4) Berbicara berdasarkan naskah.  

d. Berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya.  

1) Berbicara antarpribadi.  

2) Berbicara dalam kelompok kecil.  

3) Berbicara dalam kelompok besar.  

        Berdasarkan klasifikasi dalam berbicara yang telah dijabarkan di 

atas, penelitian ini memfokuskan pada berbicara berdasarkan 

penyampaiannya. Cara penyampaian yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah berbicara berdasarkan hafalan yang dikemas dalam permainan 

cerita berantai.  
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7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berbicara 

Kegiatan berbicara dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

menunjang keefektifan berbicara. Faktor ini terdiri dari dua macam, 

yaitu faktor kebahasaan dan non kebahasaan. Menurut Maidar G. Arsjad  

Mukti (1993:27), perincian faktor kebahasaan dan non kebahasaan 

adalah sebagai berikut.  

a. Faktor kebahasaan.  

(1) Ketepatan ucapan.  

(2) Penempatan tekanan.  

(3) Pilihan kata (diksi).  

(4) Ketepatan sasaran pembicaraan.  

b. Faktor non kebahasaan.  

(1) Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku.  

(2) Pandangan harus diarahkan kepada lawan berbicara.  

(3) Kesediaan menghargai pendapat orang lain.  

(4) Gerak-gerik dan mimik yang tepat.  

(5) Kenyaringan suara juga sangat menentukan.  

(6) Kelancaran.  

(7) Relevansi atau penalaran.  

 Faktor kebahasaan dan non kebahasaan merupakan faktor 

penting dalam keterampilan berbicara. Seseorang dapat dikatakan baik 

dalam berbicara apabila telah menguasai faktor kebahasaan dan 

nonkebahasaan tersebut. Faktor kebahasaan merupakan faktor dari 
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bahasa ujaran atau kata-kata yang diungkapkan pada saat berbicara. 

Sedangkan faktor non kebahasaan lebih kepada penampilan atau sikap 

seseorang saat berbicara. 

Menurut Mudini Salamat Purba (2009: 12-16), faktor kebahasaan 

dalam berbicara meliputi ketepatan pengucapan, penempatan 

tekanan/nada/intonasi, pilihan kata (diksi), dan ketepatan susunan 

penuturan. Sedangkan, faktor nonkebahasaan meliputi sikap berbicara, 

pandangan mata, kesediaan menghargai pendapat,gerak-gerik dan 

mimik, kenyaringa suara, kelancaran, dan penguasaan topik.  

8. Langkah-langkah Berbicara 

Berbicara merupakan sebuah proses. Dalam berbicara terdapat 

langkah-langkah yang harus dikuasai dengan baik oleh seorang 

pembicara. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang harus 

dikuasai oleh seorang pembicara yang baik yaitu:  

(a) memilih topik, minat pembicaraan, kemampuan berbicara, minat 

pendengar, kemampuan mendengar, waktu yang disediakan,  

(b) memahami dan menguji topik, memahami pendengar, situasi, latar 

belakang pendengar, tingkat kemampuan, sarana, dan  

(c) menyusun kerangka pembicaraan, pendahuluan, isi serta penutup. 

(Kundharu Saddhono dan Slamet, 2012: 6)  

Persiapan sebelum berbicara yang utama adalah memilih 

topik pembicaraan sesuai dengan minat pembicaraan, kemampuan 

berbicara, minat pendengar, dan waktu. Topik dalam pembicaraan 

juga sesuai dengan pemahaman pendengar, sesuai dengan latar 
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belakang dan situasi pendengar agar topik pembicaraan dapat 

diterima pendengar dengan baik. Setelah memilih topik, kemudian 

menyusun kerangka pembicaraan sesuai topik secara runtut agar 

lebih mudah diterima pendengar.  

Menurut G. Arsjad & Mukti (1993: 26-30), langkah-

langkah berbicara yaitu: (1) memilih topik pembicaraan, (2) 

menentukan tujuan, (3) mengumpulkan bahan, (4) menyusun 

kerangka. Pendapat yang sama juga langkah-langkah yang 

dikemukakan oleh HG. Tarigan (2008: 32) yaitu: (1) memilih 

pokok pembicaraan yang menarik, (2) membatasi pokok 

pembicaraan, (3) mengumpulkan bahan, dan (4) menyusun bahan, 

yang terdiri atas: (a) pendahuluan, (b) isi, serta (c) simpulan.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditegaskan langkah-

langkah berbicara dalam penelitian yaitu: (1) memilih topik 

pembicaraan, (2) menentukan tujuan, (3) membatasi pokok 

pembicaraan, (4) mengumpulkan bahan, dan (5) menyusun 

kerangka, yairu: (a) pendahuluan, (b) isi, serta (c) simpulan.   

9. Proses pembelajaran Berbicara 

Keterampilan berbicara merupakan suatu proses yang 

memerlukan latihan secara berkala. Menurut Brooks dalam Tarigan 

(2008 : 17-18) ada beberapa prinsip umum yang mendasari kegiatan 

berbicara, antara lain.  
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1. Membutuhkan paling sedikit dua orang. Berbicara dapat 

dikerjakan jika ada paling sedikit dua orang sebagai pembicara dan 

penyimak. Namun berbicara juga dapat dilakukan oleh satu orang 

misalnya oleh orang yang sedang mempelajari bunyi bahasa dan 

maknanya.  

2. Mempergunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama. 

Dalam berbicara harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami 

oleh pembicara dan penyimak.  

3. Menerima atau mengakui suatu daerah referensi umum.  

4. Merupakan suatu pertukaran antara partisipan. Pada saat berbicara 

yang memberi dan menerima pembicaraan saling bertukar sebagai 

pembicara dan penyimak.  

5. Menghubungkan setiap pembicara dengan yang lannya dan kepada 

lingkungannya dengan segera.  

6. Berhubungan atau keterkaitan dengan masa kini. Pembicaraan 

yang dilakukan biasanya berhubungan dengan hal-hal yang sedang 

terjadi di masa kini.  

7. Hanya melibatkan perlengkaan yang berhubungan dengan suara/ 

bunyi bahasa dan pendengar (vocal and auditory apparatus).  

8. Secara tidak pandang bulu menghadapi serta memperlakukan apa 

yang nyata dan apa yang diterima sebagai dalil.  

  Kegiatan berbicara dapat berlangsung jika setidaknya ada sua orang 

yang berinteraksi. Kegiatan berbicara dapat dikatakan bermakna 

apabila jika salah satu pembicara memerlukan informasi atau ingin 
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menyampaikan informasi penting kepada orang lain. Karakteristik yang 

harus ada dalam kegiatan pembelajaran menurut Mudini Salamat Purba 

(2009: 19-20) yaitu: (a) harus ada lawan bicara, (b) penguasaan lafal, 

(c) ada tema/topik pembicaraan, (d) ada informasi yang ingin 

disampaikan atau ditanyakan, dan (e) memperhatikan situasi dan 

konteks.  

Pembelajaran berbicara mempunyai beberapa konsep dasar. 

Menurut HG. Tarigan (2008: 23), konsep-konsep dasar ini dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: (a) hal-hal yang 

berkenaan dengan hakikat atau sifat dasar ujaran, (b) hal-hal yang 

menyatakan proses-proses intelektual yang diperlukan untuk 

mengembangkan kemampuan berbicara dengan baik, dan (c) hal-hal 

yang memudahkan seseorang untuk mencapai keterampilan-

keterampilan berbicara.  

Penelitian ini merujuk pada pendapat HG. Tarigan (2008:10), 

konsep-konsep dasar pendidikan berbicara yang mencakup tiga 

kategori, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan hakikat atau sifat dasar 

ujaran, hal-hal yang menyatakan proses-proses intelektual yang 

diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berbicara dengan baik, 

dan hal-hal yang memudahkan seseorang untuk mencapai 

keterampilan-keterapilan berbicara. Sedangkan cakupan materi 

pembelajaran berbicara dalam penelitian ini tentang cerita berantai.  
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10. Aspek penilaian Berbicara 

Menurut Kundharu Saddhono & Slamet (2012: 2) penilaian adalah 

usaha untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam mengevaluasi keterampilan berbicara. Pada prinsipnya seorang 

guru harus memperhatikan lima faktor sebagai berikut.  

a.  Apakah bunyi-bunyi tersendiri (vokal dan konsonan) diucapkan 

dengan tepat?  

b. Apakah pola-pola intonasi, naik turunnya suara, serta tekanan suku 

kata, memuaskan?  

c.  Apakah ketetapan dan ketepatan ucapan mencerminkan bahwa sang 

pembicara tanpa referensi internal memahami bahasa yang 

dgunakan?  

d. Apakah kata-kata yang diucapkan itu dalam bentuk dan urutan yang 

tepat?  

e.  Sejauh manakah “kewajaran” atau “kelancaran” ataupun kenarative 

speaker-an yang tercermin bila seseorang berbicara? (Brooks dalam 

HG. Tarigan, 2008: 28)   

Penilaian keterampilan berbicara dapat dilakukan dengan 

memperhatikan siswa yang sedang berbicara dengan melihat beberapa 

hal, diantaranya dapat melihat dari bunyi-bunyi yang diucapkan sudah 

tepat atau masih kurang. Pola intonasi dari naik turunnya suara apakah 

sesuai atau belum, ketepatan kata yang diucapkan sudah tepat atau 

masih ada kekurangan.   
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Menilai keterampilan berbicara bukanlah hal yang mudah untuk 

dilakukan. Menurut Maidar G. Arsjad & Mukti, (1993: 23) 

mengungkapkan seperti berikut.  

“Khusus untuk penilaian berbicara, disamping mencatat 

kekurangankekurangan siswa/mahasiswa, pengajar juga mencatat 

kemajuan yang sudah mereka capai. Hal ini penting karena hasil 

penilaian itu harus disampaikan secara lisan kepada mereka. Untuk 

memotivasi mereka saat berbicara, pengajar hendaknya menunjukkan 

hasil yang sudah dicapai”.  

Saat guru menilai keterampilan berbicara siswa, lebih baik guru 

melakukan evaluasi pada akhir penilaian dengan menyampaikan hasil 

penilaian. Penyampaian hasil penilaian dilakukan agar siswa lebih 

termotivasi untuk meningkatkan hasil yang sudah dicapainya. 

Peningkatan hasil yang sudah dicapainya secara terus menerus akan 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa.             

Lee (2009) dalam Kundharu Saddhono & Slamet (2012: 59) 

mengungkapkan bahwa alat penilaian atau tes itu harus dapat menilai 

kemampuan mengkomunikasikan gagasan yang tentu saja mencakup 

kemampuan menggunakan kata, kalimat, dan wacana yang sekaligus 

mencakup kemampuan kognitif dan psikomotorik. Dalam menilai 

hendaknya jangan hanya memberikan nila yang berwujud angka, 

namun juga ditujukan kepada usaha  perbaikan prestasi siswa sehingga 

menumbuhkan motivasi bagi siswa.  
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Aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian keterampilan berbicara 

secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: kebahasaan dan non 

kebahasaan (Ahmad Rifi’uddin & Darmiyati Zuhdi, 1998/1999:67). 

Aspek kebahasaan meliputi: (1) tekanan, (2) ucapan, (3) nada dan 

irama, (4) persendian, (5) kosakataungkapan atau diksi, dan (6) struktur 

kalimat yang digunakan. Sedangkan aspek non kebahasaan meliputi: 

(1) kelancaran, (2) pengungkapan materi wicara, (3) keberanian, (4) 

keramahan, (5) ketertiban, (6) semangat, (7) sikap, dan (8) perhatian.  

Penilaian dalam keterampilan berbicara didukung dengan 

pengamatan terhadap siswa yang meliputi beberapa aspek (Ahmad 

Rifi’uddin & Darmiyati Zuhdi, 1998/1999:67) yatu: (1) pemerataan 

kesempatan berbicara, (2) keterarahan pembicaraan, (3) kejelasan 

bahasa yang digunakan, (4) kebakuan bahasa yang digunakan, (5) 

penalaran dalam berbicara, (6) kemampuan mengemukakan ide, (7) 

kemampua menarik kesimpulan, (8) kesopanan dan saling menghargai, 

(9) keterkendalian proses berbicara, (10) ketertiban berbicara, (11) 

kehangatan dan kegairahan dalam berbicara, dan (12) pengendalian 

emosi.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menggunakan 

penilaian yang mengacu pada Ahmad Rifi’uddin & Darmiyati Zuhdi 

dimana penilaian dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek kebahasaan 

dan non kebahasaan. Aspek kebahasaan meliputi : (a) tekanan, (b) 

ucapan, (c)  nada dan irama, (d) kosakata/ungkapan atau diksi, dan (e) 

struktur kalimat. Sedangkan aspek non kebahasaan meliputi: (a) 
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kelancaran, (b) pengungkapan materi, (c) keberanian, (d) keramahan, 

dan (e) sikap. Sedangkan dalam pengamatan, peneliti mengacu pada 

Ahmad Rifi’uddin & Darmiyati Zuhdi dimana penilaian dibagi menjadi 

beberapa aspek yaitu: (1) pemerataan kesempatan berbicara, (2) 

keterarahan pembicaraan, (3) kejelasan bahasa yang digunakan, (4) 

kebakuan bahasa yang digunakan, (5) penalaran dalam berbicara, (6) 

kemampuan mengemukakan ide, (7) kemampua menarik kesimpulan, 

(8) kesopanan dan saling menghargai, (9) keterkendalian proses 

berbicara, (10) ketertiban berbicara, (11) kehangatan dan kegairahan 

dalam berbicara, dan (12) pengendalian emosi.  

B. Teknik Cerita Berantai 

1. Pengertian Teknik Cerita Berantai 

             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. Selanjutnya cerita 

tersebut diceritakan kembali untuk dievaluasi bersama-sama.  

             Evaluasi di setiap akhir kegiatan menggunakan teknik ini 

dilakukan agar mengetahui siswa mana yang menerima cerita yang 

benar atau salah. Siswa yang salah menerima cerita, pasti akan salah 

pula dalam menyampaikan cerita kepada siswa selanjutnya. Dapat juga 
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terjadi saat siswa menerima cerita tersebut sudah tepat, namun siswa 

tersebut keliru dalam menyampaikan ceritanya kepada siswa 

selanjutnya. Oleh karena itu perlu pertimbangan yang bijak untuk 

menilai keberhasilan menggunakan teknik cerita berantai.  

2. Kelebihan Teknik Cerita Berantai 

Menurut HG Tarigan (1990:20) Penerapan teknik cerita berantai ini 

dimaksudkan untuk membangkitkan keberanian siswa dalam berbicara. 

Jika siswa telah menunjukkan keberanian, diharapkan kemampuan 

berbicaranya menjadi meningkat. Hal ini menjadi salah satu kelebihan 

dari teknik cerita berantai.  

Menurut Lizna Wahyu (2012:21) teknik cerita berantai memberikan 

beberapa manfaat, yaitu: (a) pembelajaran berlangsung efektif, (b) 

keaktifan siswa meningkat, (c) terjad interaaksi positif antara siswa 

dengan siswa maupun guru, dan (d) proses pembelajaran lebih terarah.  

Selain itu penggunaan teknik cerita berantai juga dapat membuat 

siswa lebih semangat untuk belajar, karena teknik ini memberikan 

suasana baru dalam pembelajaran dalam keterampilan berbicara. Teknik 

ini membuat siswa lebih tertarik dalam belajar, pembelajaran dapat 

berjalan lebih terarah, dan keaktifan siswa dalam belajar lebih 

meningkat.  

Penggunaan teknik cerita berantai ini juga dapat membuat 

pembelajaran yang berlangsung lebih efektif. Hal ini terjadi karena 

adanya interaksi yang positif antara siswa dengan siswa yang lainnya, 

maupun antara siswa dengan guru. Dengan teknik cerita beranta ini, 
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diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, dan dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa.  

3. Kelemahan Teknik Cerita Berantai 

Penerapan teknik cerita berantai menurut hasil temuan di lapangan 

juga memiliki  beberapa kendala dan hambatan, seperti : 

a. Sering terjadi perbedaan pesan yang disampaikan oleh siswa 

pertama dengan pesan yang di sampaikan oleh siswa kedua, ketiga 

dan seterusnya. 

b. Hanya dapat dilaksanakan pada kelompok siswa yang jumlah 

kelompoknya kecil, misalnya 3 orang. 

c. Pada kelompok besar sulit sekali mendeteksi kesalahan isi pesan 

yang disampaikan. 

d. Pendengaran siswa yang kurang baik akan menjadi pembatas dalam 

menerapkan metode cerita berantai ini. 

4. Solusi Kelemahan Teknik Cerita Berantai 

 Kelemahan-kelemahan yang ada dapat diatasi dengan 

menungkatkan kecermatan siswa dalam menangkap pesan atau isi 

pembicara dari orang pertama, sebab kesalahan dalam menangkap 

pesan cenderung terjadi pada saat siswa menerima pesan dari temannya. 

Serta siswa pertama harus teliti dalam menerima pesan dan harus jelas 

saat menyampaikan pesan kepada temannya. 

5. Langkah-langkah Teknik Cerita Berantai 

Teknik cerita berantai yang dikembangkan oleh HG Tarigan 

(1990:5) dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
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1. Siswa dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok 

(1kelompok terdiri dari 3-4 siswa). 

2. Guru menuliskan cerita pendek (kurang lebih satu sampai tiga 

kalimat)  yang akan disampaikan kepada siswa.  

3. Cerita yang akan disampaikan hendaknya cerita yang menyangkut 

kejadian-kejadian yang menarik bagi siswa.  

4. Cerita tersebut diberikan kepada siswa pertama untuk dibaca.  

5. Siswa pertama menceritakan cerita tersebut tanpa melihat teks 

kepada siswa yang kedua.  

6. Siswa kedua menceritaan cerita tersebut kepada siswa ketiga, dan 

seterusnya.  

7. Siswa yang terakhir menceritakan kembali cerita yang diperolehnya 

kepada siswa yang pertama.   

8. Saat siswa terakhir menceritakan kembali, suaranya dapat direkam 

untuk membantu saat melakukan evaluasi.  

9. Guru melakukan evaluasi dengan menuliskan di papan tulis untuk 

membandingkan cerita yang diceritakan oleh siswa terakhir,  cerita 

dari siswa pertama, dan cerita asli yang diberikan guru.  

Pembelajaran berbicara menggunakan teknik cerita berantai ada 

beberapa langkah yang harus diperhatikan. Berdasarkan beberapa 

pemaparan langkah berbicara dan langkah teknik cerita berantai di atas, 

ditegaskan bahwa langkah-langkah pembelajaran yang digunakan oleh 

penelitian ini yaitu: (a) brainstorming (curah pendapat) untuk memilih 

tema, (b) memahami dan menguji tema, (c) menyiakan kerangka 
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pembicaraan, (d) memanasakan suasana kelompok, (e) memilih 

partisipan, (f) mengatur setting tempat kejadian, (g) permainan cerita 

berantai, (h) diskusi dan evaluasi, (i) saling berbagi pengalaman, dan (j) 

refleksi.         Dari penjabaran di atas, peneliti menegaskan langkah-

langkah yang digunakan peneliti dalam teknik cerita berantai sebagai 

berikut.  

1. Siswa dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok 

(1kelompok terdiri dari 4 siswa). 

2. Guru menuliskan cerita pendek (kurang lebih lima kalimat)  yang 

akan disampaikan kepada siswa.  

3. Cerita tersebut diberikan kepada siswa pertama untuk dibaca.  

4. Siswa pertama menceritakan cerita tersebut tanpa melihat teks 

kepada siswa yang kedua.  

5. Siswa kedua menceritaan cerita tersebut kepada siswa ketiga, dan 

seterusnya.  

6. Siswa yang terakhir menceritakan kembali cerita yang diperolehnya 

kepada semua siswa.  

7. Guru melakukan evaluasi dengan menuliskan di papan tulis untuk 

membandingkan cerita yang diceritakan oleh siswa terakhir,  cerita 

dari siswa pertama, dan cerita asli yang diberikan guru.  

C. Karakteristik Anak Sekolah Dasar 

Anak usia Sekolah Dasar memiliki karakteristik yang harus 

diketahui oleh guru agar guru sebagai pendidik mengetahui keadaan peserta 

didiknya. Guru harus memahami karakteristik peserta didik agar dapat 
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menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didiknya. 

Adapun karakteristik peserta didik anak Sekolah Dasar menurut Piaget 

dalam Iskandarwassid & Dadang Sunendar (2011: 147-148) menyebutksn 

perkembangan anak mempunyai empat tahapan yaitu tahap sensorimotor, 

tahap operasional, tahap operasional nyata, dan tahap operasional formal. 

Berikut dipaparkan masing-masing tahapan tersebut.  

Pertama, tahap sensorimotor (sejak lahir hingga usia dua tahun). 

Tahap ini anak mempunyai kemajuan dalam operasi-operasi reflek dan 

belum mampu untuk membedakan apa yang ada disekitarnya. Individu 

mulai menyadari bahwa benda-benda di sekitarnya mempunyai 

keberadaanm dapat ditemukan kembali, dan mulai mampu membuat 

hubungan-hubungan sederhana antara benda-benda yang mempunyai 

persamaan.  

Kedua, tahap operasional (usia 2-7 tahun). Tahap ini anak mulai 

menerima arti secara simbolis. Contohnya, sekolah adalah tempat untuk 

belajar, masjid, gereja, vihara, pura, dan klenteng (yang dikenal oleh 

masingmasing individu) merupakan tempat untuk beribadah. Anak mampu 

untuk belajar tentang konsep yang lebih kompleks dengan mengingat bila 

diberikan contoh yang nyata dan familiar.  

Ketiga, tahap operasional nyata (usia 7-11 tahun). Tahap ini anak 

mulai mengatur data ke hubungan yang lebih logis dan mendapat 

kemudahan dalam memanipulasi data dalam situasi pemecahan masalah. 

Anak mulai membuat keputusan tentang hubungan timbal balik.  
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Keempat, tahap operasional formal (usia 11 tahun dan seterusnya). 

Tahap ini ditandai dengan perkembangan kegiatan-kegiatan berpikir formal 

dan abstrak. Anak mampu berpikir logis tentang data abstrak, mampu 

menilai data sesuai kriteria, mampu membangun teori-teori dan 

memperoleh simpulan logis tanpa pernah memiliki pengalaman langsung.  

Anak sekolah dasar mempunyai karakteristik tersendiri. 

Karakteristik yang dimiliki anak sekolah dasar yaitu: (a) keadaan jasmani 

tumbuh sejalan dengan prestasi sekolah, (b) sikap tunduk kepada peraturan 

permainan yang tradisional, (c) ada kecenderungan suka memuji diri 

sendiri, (d) suka membandingkan dirinya dengan anak lain, kalu hal itu 

menguntungkan, (e) kalau tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal 

itu dianggapnya tidak penting, (f) pada mas ini anak menghendaki nilai yang 

baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi baik atau 

tidak, (g) minat kepada kehidupan praktis sehari-hari, (h) realistis dan ingin 

tahu, (i) menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal mata 

pelajaran khusus, (j) samapi kira-kira umur 11 tahun, anak membutuhkan 

pengajaran atau orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya, dan 

(k) setelah umur 11 tahun umumnya anak-anak berusaha menyelesaikan 

tugasnya sendiri (Iskandarwassid & Dadang Sunendar, 2011: 141).  

D. Penelitian yang Relevan 

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 
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Tahun Pelajaran 2016/2017”. Rendahnya keterampilan berbicara siswa 

pada saat itu membuat peneliti menggunakan metode cerita berantai.  

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penerapan metode cerita 

berantai dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD Inpres Nangameting. Penggunaan 

metode cerita berantai ini selain meningkatkan keterampilan berbicara pada 

siswa juga dapat membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Siswa lebih 

aktif berbicara sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti tertarik untuk menggunakan 

cerita berantai. Perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu 

penelitian yang peneliti lakukan berada di sekolah yang berbeda. Selain itu, 

langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan cerita berantai juga 

berbeda disesuaikan dengan kondisi siswa di masing-masing sekolah.  

Penelitian yang dilakukan di SD Inpres Nangameting menggunakan 

langkah-langkah sesuai dengan langkah yang disebutkan oleh HG Tarigan, 

pada penelitian yang dilakukan peneliti ada perbedaan yaitu: (a) cerita 

berantai ini dilakukan oleh 1 kelompok yang berisi 4 siswa, (b) pada 

penelitian ini cerita berisi 4-5 kalimat, (c) cerita berantai dibuat oleh guru 

pada siklus I, dan (d) cerita berantai dibuat oleh siswa pada siklus II.  

E. Kerangka Pikir 

Keterampilan berbicara penting untuk dikembangkan pada anak 

karena dengan memperhatikan keterampilan berbicara, maka dapat 

diketahui berbagai perkembangan bahasa dan peilaku yang dilakukan. 

Umumnya, pada saat pembelajaran guru yang mendominasi pembicaraan. 
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Guru lebih banyak berbicara dan menyampaikan berbagai hal 

dibandingkan siswa. Hal ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan 

keterampilan berbicara anak kurang berkembang secara optimal. 

Dalam mengembangkan keterampilan berbicara pada anak SD 

perlu dilakukan dengan  cara yang menyenangkan. Siswa akan lebih mudah 

terstimulasi kemampuannya dengan suasana yang menyenangkan . Salah 

satu cara yang bisa dapat dilakukan adalah melalui teknik pembelajaran 

yang menyenangkan menggunakan cara permainan. Melalui permainan, 

anak akan lebih aktif dan lebih bebas melakukan sesuatu. Teknik yang 

dapat digunakan adalah teknik cerita berantai. Melalui teknik cerita 

berantai, siswa lebih senang saat proses belajar dan dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara.        Prosedur penelitian ini dilakukan dua siklus. 

Artinya setelah tindakan pertama selesai, dilakukan evaluasi. Apabila hasil 

dari tindakan pertama belum sesuai dengan yang diinginkan, maka disusun 

rencana untuk melakukan tindakan berikutnya.  

Berdasarkan paparan di atas, maka alur pikir dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah sebagai berikut.  
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir  

Keadaan Awal   Tindakan   Hasil Akhir   

1.   Keterampilan  

berbicara  

siswa kurang,  

siswa ragu- 

ragu dalam  

berbicara, dan  

kurang tenang.  

2.   Siswa  

kesulitan  

dalam  

menyampaika 

n gagasan  

kepada guru  

dan teman .  

1.   Penjelasan  

tentang  

berbicara  

menggunakan  

teknik cerita  

berantai.  

2.   Pembelajaran  

berbicara  

menggunakan  

teknik cerita  

berantai.  

1.   Pembelajaran  

berbicara lebih  

bervariasi.  

2.   Siswa lebih  

aktif dan  

semangat  

dalam  

pembelajaran  

menggunakan  

cerita berantai.  

3.   Keterampilan  

berbicara  

siswa  

meningkat.  

Diskusi pemecahan masalah  

Penerapan pembelajaran  

keterampilan berbicara  

dengan teknik cerita berantai  

Keterampilan berbicara siswa  

meningkat  


