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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu  

1. Siti Nur Faizah, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto tahun 2017 dengan judul “ Korelasi 

antara Penguasaan Kosakata dengan Keterampilan Berbicara pada Mata 

Pelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas VIII di SMP Bustanul ‘Ulum 

Bantarkawung”. 16  Skripsi ini meneliti tentang ada atau tidaknya 

hubungan antara kosakata yang dikuasai siswa dengan keterampilan 

berbicara pada mata pelajaran bahasa Arab. Hasil penelitian pada skripsi 

ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara penguasaan kosakata 

dengan keterampilan berbicara pada mata pelajaran bahasa Arab siswa 

kelas VIII di SMP Bustanul ‘Ulum Bantarkawung dengan nilai 

signifikasi 0,044 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien korelasi 68,391.  

2. Ulfah Fittriah, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2013 dengan judul 

“ Studi Korelasi Penguasaan Mufradat dengan Keterampilan Berbicara  

Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs Negeri Pundong Bantul 

Yogyakarta”.17 Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan adanya

                                                           
16 Siti Nur Faizah, Korelasi antara Penguasaan Kosakata dengan Keterampilan Berbicara 

pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas VIII di SMP Bustanul ‘Ulum Bantarkawung, (Skripsi 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto, 2017), hlm. viii 
17  Ulfah Fittriah. Studi Korelasi Penguasaan Mufradat dengan Kterampilan Berbicara 

Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs Negeri Pundong Bantul Yogyakarta, (Skripsi, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. viii 
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 korelasi atau hubungan yang positif dan signifkan antara penguasaan 

mufradat dengan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas VIII MTs 

Negeri Pundong Bantul Yogyakarta. Nilai signifikasi yang ditunjukkan 

sebesar 0,000 dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,983. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel sangat kuat.  

3. Eka Syahputra, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011 dengan judul 

“ Korelasi antara Penguasaan Mufradat Bahasa Arab dan Kemampuan 

Berbicara Siswa Kelas Dua MTs di Pondok Pesantren Al-Munawwarah 

Pekanbaru”.18  Penelitian ini juga meneliti tentang ada atau tidaknya 

korelasi atau hubungan antara penguasaan mufradat dan keterampilan 

berbicara bahasa Arab. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan 

adanya korelasi yang signifikan antara kedua variabel . 

4. Khoirotun Ni’mah. Dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Penelitian ini 

berjudul “Korelasi Penguasaan Kosakata Bahasa Arab dengan 

Kemampuan Berpidato Bahasa Arab Mahasiswa PBA UNISDA 

Lamongan”.19 Hasil penelitian dosen Fakultas Agama Islam ini juga 

menunjukkan bahwa adanya hubungan antara tinggi rendahnya 

kosakata yang dikuasai mahasiswa PBA UNISDA Lamongan dengan 

                                                           
18 Eka Syahputra,  Korelasi antara Penguasaan Mufradat Bahasa Arab dan Kemampuan 

Berbicara Siswa Kelas Dua MTs di Pondok Pesantren AL-Munawwarah Pekanbaru, (Skripsi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011) 
19 Khoirotun Ni’mah. Korelasi Penguasaan Kosakata Bahasa Arab dengan Kemampuan 

Berpidato Bahasa Arab Mahasiswa PBA UNISDA Lamongan,  (Skripsi Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Darul Ulum Lamongann, 2011) 
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kemampuan berpidato mahasiswa. Dalam abstrak tertulis bahwa 

semakin mahasiswa menguasai kosakata maka semakin baik pula 

kemampuan berpidato mahasiswa PBA UNISDA Lamongan.  

5. Yusring Sanusi Baso, Faridah Rahman, Haeruddin, Najmuddin Abd. S. 

2016. Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal Arabi dengan judul 

“Hubungan Penguasaan Mufradat dan Tingkat Pemahaman Mahasiswa 

Dalam Membaca Teks Asli Bahasa Arab”. 20  Penelitian ini memang 

berbeda dengan judul yang peneliti akan kaji. Namun, dalam penelitian 

ini ditemukan bahwa untuk mengetahui tinggi randahnya tingkat 

pemahaman mahasiswa dalam membaca teks asli bahasa Arab maka 

diperlukan penguasaan mufradat yang cukup. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa dalam membaca 

68% dipengaruhi oleh penguasaan kosakata. Adapun 32% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain atau aspek di luar penguasaan kosakata 

yang tidak diukur dalam penelitian ini. 

Perbedaan dari kelima penelitian terdahulu tersebut terletak pada 

proses sebelum melaksanakan tes penguasaan kosakata dan keterampilan 

berbicara. Penelitian milik Ulfah Fittriah memberikan aktivitas 

pembelajaran kosakata kepada siswa sebelum melakukan tes penguasaan 

kosakata. Empat penelitian lainnya langsung melakukan tes penguasaan 

kosakata tanpa melakukan aktivitas pembelajaran kosakata. Tetapi, ketiga 

                                                           
20  Yusring Sanusi Baso, Faridah Rahman, Haeruddin, Najmuddin Abd. S. Penelitian 

Hubungan Penguasaan Mufradat dan Tingkat Pemahaman Mahasiswa Dalam Membaca Teks Asli 

Bahasa Arab, Arabi: Journal of Arabic Studies, Vol. 1 No. 2 (2016), 50-63 
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penelitan terdahulu sama-sama menemukan adanya korelasi yang signifikan 

antara penguasaan kosakata terhadap keterampilan berbicara pada sampel 

penelitian masing-masing. 

Peneliti juga memasukkan penelitian terdahulu dengan variabel 

terikat yang berbeda. Penelitian tersebut adalah milik Yusring Sanusi dkk 

yang meneliti tentang ada atau tidaknya korelasi antara penguasaan 

kosakata bahasa Arab dan tingkat pemahaman dalam membaca teks asli 

bahasa Arab. Variabel terikat dalam penelitian Yusring Sanusi dkk adalah 

tingkat pemahaman dalam membaca teks asli bahasa Arab. Variabel terikat 

ini termasuk dalam upaya pengasahan keterampilan berbahasa, yakni 

keterampilan membaca.. Sehingga,  penguasaan kosakata memiliki 

hubungan dengan keterampilan berbahasa yang empat itu. 

Peneliti dalam penelitian ini menguatkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Siti Faizah, Eka Syahputra dan Khoirotun Ni’mah dengan 

berdasarkan teori yang akan dijelaskan sekaligus menguji teori Henry 

Guntur Tarigan bahwa kuantitas dan kualitas kosakata yang dikuasai 

seseorang akan berpengaruh pada keterampilan berbahasa seseorang, 

termasuk di dalamnya keterampilan berbicara. Ketiga peneliti terdahulu 

seperti yang telah dijelaskan di atas secara langsung memberikan tes 

penguasaan kosakata dan tes keterampilan berbicara untuk mendapatkan 

korelasi variabel-variabel penelitian. Hal tersebut peneliti sesuaikan 

berdasarkan karakteristik peserta didik jurusan bahasa di MAN Kota Batu. 

Karakter peserta didik jurusan bahasa MAN Kota Batu menurut guru 
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pengampu mata pelajaran bahasa dan sastra Arab adalah kreatif dalam 

membuat hal-hal baru yang membantu pemahaman mereka, terutama dalam 

penguasaan kosakata baru.21 Sehingga, peneliti tidak memberikan aktivitas 

pembelajaran kosakata sebelum atau pun sesudah melakukan tes. 

B. Landasan Teori 

1. Penguasaan Kosakata 

a. Pengertian 

Penguasaan berasal dari kata kuasa yang dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kemampuan atau kesanggupan (untuk 

melakukan sesuatu). Sedangkan penguasaan memiliki pengertian 

proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasakan dan pemahaman 

atau kesanggupan untuk menggunakan (pengetahuan, kepandaian, dan 

sebagainya).22 

Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang 

atau entitas lain, atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. 

Vocabulary or in Arabic al-mufradat means a collection of words that 

used in a particular language. 23  Kosakata seseorang didefinisikan 

sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut 

atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang 

                                                           
21 Wawancara dengan Bu Nurul, guru pengampu mata pelajaran Bahasa Arab Jurusan 

Bahasa, tanggal 13 April 2019 
22 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V online, tanggal 12 Februari 2019 
23  Risna Rianti Sari, “The Use of Keywords and Imagery Mnemoic for Vocabularies 

Learning for AFL Student,” Jurnal Izdihar, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2018), 133 
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tersebut untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata seseorang 

secara umum dianggap merupakan gambaran dari intelejensi atau 

tingkat pendidikannya.24  

Kosakata merupakan sekumpulan kata yang membentuk sebuah 

bahasa, dan kemampuan untuk memahami empat kemahiran berbahasa 

(menyimak, berbicara, membaca, menulis) sangat bergantung pada 

penguasaan kosakata seseorang. 25  Kualitas keterampilan berbahasa 

seseorang jelas bergantung pada kuantitas dan kualitas kosakata yang 

dimilikinya. 26  Penguasaan kosakata yang baik juga sangat 

memengaruhi kemampuan siswa dalam berkomunikasi, baik lisan 

maupun tulisan. Dengan pembendaharaan kata yang cukup, siswa lebih 

mudah mengungkapkan segala pendapat, gagasan, pikiran, dan 

perasaannya kepada orang lain yang tampak dalam 4 keterampilan 

berbahasa, yakni membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. 27 

Penambahan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan 

bagian penting, baik dari proses pembelajaran suatu bahasa ataupun 

pengembangan kemampuan seseorang dalam suatu bahasa yang sudah 

dikuasai.  

                                                           
24 https://id.wikipedia.org/wiki/Kosakata (diakses Rabu, 19 Juni 2019, 20:19) 
25  Fitriliza, Ari Khairurrijal Fahmi, “Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 

Melalui Metode Contoh Morfologi,” Journal UHAMKA, Vol. 8 No. 02 (November, 2017), 187 
26 H. Guntur Tarigan. Pengajaran Kosakata. (Bandung: Angkasa, 2015), hlm 2 
27 Utami Dewi Pramesti, “Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia  Dalam 

Keterampilan Membaca Melalui Teka-Teki Silang,” Jurnal Puitika, Vol. 11 No. 1, (April, 2015), 83 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kosakata
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Jadi yang dimaksud penguasaan kosakata adalah kemampuan 

seseorang menguasai satuan terkecil bahasa atau kosakata sebagai 

pembentuk kalimat. Pembelajar kosakata dapat dikatakan menguasai 

ketika ia dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam bentuk 

kegiatan atau aktivitas, sehingga penguasaan seseorang dapat diukur 

dari bagaimana ia mengaplikasikan pengetahuan yang dimliknya 

dengan sebaikbaiknya/bukan amatir.28  

Adapun tujuan pembelajaran kosakata kepada siswa adalah 

untuk memperkenalkan kosakata baru baik melalui bacaan atau 

pemahaman menyimak.29 Selain itu pembelajaran kosakata bertujuan 

agar siswa mampu memahami makna dari kosakata baik ketika berdiri 

sendiri atau digunakan dalam kalimat dan mengaplikasikannya melalui 

lisan (berbicara) atau tulian ( mengarang). 

b. Teknik Pengembangan Kosakata  

Perbendaharaan kosakata sangat berpengaruh pada 

keterampilan berbahasa yang lain. Banyaknya kosakata yang dihasilkan 

oleh seseorang dapat mencerminkan tingkat intelektualitas dari orang 

tersebut.30 Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas kosakata 

                                                           
28 Zahratun Fajriah, “Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab (Mufradat) Melalui 

Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar (Penelitian Tindakan Pada Siswa kelas I MI Nurul Hakim 

Kediri Lombok Barat Tahun 2015,” Jurnal Pendidikan Usia Dini. Vol. 9 Edisi 1 (April 2015), 39 

29 Mu’at, “Strategi Pembelajaran kosakata (Mufradat) Bahasa Arab, Al Ta’dib, Vol. 3 No. 

1 (Juli, 2013), 84 
30  Widi Astuti, “Berbagai Strategi Pembelajaran Kosa Kata  Bahasa Arab,” Jurnal 

Komunikasi dan Pendidikan Islam. Vol. 5 No. 2  (Desember, 2016), 182 
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para siswa yang berarti pula meningkatkan taraf kehidupan para siswa, 

meningkatkan taraf kemampuan mental siswa, meningkatkan taraf 

perkembangan konseptual para siswa, mempertajam proses berpikir 

kritis para siswa dan memperluas cakrawala pandangan hidup para 

siswa, maka seorang guru dituntut mampu memanfaatkan macam-

macam teknik pengembangan kosakata dalam proses belajar-mengajar 

kosakata.  

Menurut Profesor Edgar Dale beserta rekan-rekannya Yoseph 

O’Rourke dan Henry A. Bamman terdapat 17 kategori pengembangan 

kata di mana teknik-teknik tersebut telah disesuaikan dengan kondisi 

dan situasi pengajaran kosakata di Indonesia.31 Teknik-teknik tersebut 

adalah: 

1) Ujian sebagai Pengajaran 

Terdapat setidaknya 4 cara untuk menguji 

kosakata siswa, yaitu dengan: (1) identifikasi dengan 

tujuan siswa memberi respon secara lisan maupun 

tertulis dengan mengidentifikasi sebuah kata sesuai 

dengan batasan atau penggunaannya, (2)  pilihan 

berganda dengan tujuan agar siswa memilih makna 

yang tepat bagi kata yang teruji dari tiga atau empat 

batasan, (3) menjodohkan yaitu dengan menyajikan 

                                                           
31 H.G. Tarigan. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. (Bandung, Angkasa, 

2008), hlm.23 
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kata-kata yang diujikan dalam satu lajur dan batasan-

batasan yang akan dijodohkan disajikan secara acak 

pada lajur lain, dan (4) memeriksa yaitu siswa 

memeriksa kata-kata yang diketahuinya atau yang 

tidak diketahuinya.  

2) Petunjuk Konteks 

Teknik petunjuk konteks sangat bermanfaat 

pada proses pengajaran kosakata. Pembaca bisa 

menduga dan membayangkan arti suatu kata baru 

dengan tanpa melihat kamus. Berbagai teknik bisa 

dipergunakan dalam pengajaran kosakata di 

antaranya ialah menggunakan akar kata atau afiks. 

Pada hal ini siswa bisa mengembangkan kata yang 

berada dalam kurung menjadi kata yang benar 

berdasar pada konteks. 

3) Sinonim, Antonim dan Homonim 

Sinonim adalah persamaan makna pada kata. 

Mengkomparasikan persamaan kata membantu 

siswa memahami hubungan-hubungan antara kata-

kata yang memiliki makna yang sama. 

Antonim adalah kata yang memiliki arti yang 

berkebalikan atau perlawanan makna. Pembelajaran 

antonim dari kata-kata dapat menolong siswa 



20 
 

 

mempelajari kata-kata melalui proses 

pengklasifikasian. 

Homonim adalah bunyi yang sama pada kata 

tetapi memiliki arti yang berbeda. Pemahaman 

tentang homonim kata pasti membantu dalam 

mengembangkan perbendaharaan kata siswa dan 

juga pengetahuan mengenai praktik penggunaan 

kamus. 

4) Asal-usul Kata 

Pengajaran kosakata dengan asal usunya 

dapat dilakukan dengan menggunakan nama-nama 

tertentu yang kemudian ditelaah asal usul katanya. 

Seperti nama orang “Khairuddin”, di mana nama 

tersebut asalnya dua kata, yaitu, “Khair” serta 

“addiin”. 

5) Afiksasi 

Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada 

suatu satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal 

maupun bentuk kompleks, untuk membentuk kata.  

6) Akar Kata 

Pengajaran akar kata pada siswa memiliki tujuan 

pokok agar para siswa dapat belajar menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis dengan baik. Oleh 
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karena itu para siswa membutuhkan suatu sistem 

untuk menerima, menyimpan dan mendapatkan 

kembali kata-kata yang dipelajarinya setiap saat. 

7) Ucapan dan Ejaan 

Pentingnya ujaran dalam usaha 

mengembangkan kosakata sebab mengikutkan 

perbedaan antara bunyi-bunyi kata dan konsep-

konsep. Seluruh siswa harus mampu menemukan 

beda  antara bunyi-bunyi kata seperti menyapu, 

menyapukan dan menyarikan; mencucikan dan 

menyucikan. 

8) Semantik 

Semantik adalah telaah makna. Semantik 

menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang 

menyatakan makna, hubungan makna satu dengan 

yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan 

masyarakat. Sehingga, semantik mencakup makna 

kata, perkembangannya dan perubahannya.  

9) Majas 

Majas adalah bahasa kias, bahasa indah yang 

dipergunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan 

memperkenalkan serta memperbandingkan suatu 

benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain 
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yang lebih umum. Majas dan kosakata memiliki 

hubungan erat, hubungan timbal balik. Semakin kaya 

kosakata yang dimiliki seseorang, semakin beragam 

pulalah majas yang dipakainya. Peningkatan 

pemakaian majas jelas memperkaya kosakata 

pemakainya. Oleh karena itu pengajaran majas 

merupakan suatu teknik penting dalam pengajaran 

kosakata. 

10) Sastra  

Pengembangan kosakata dapat ditempuh juga 

dengan membaca sastra. Dalam pengajaran, guru 

dapat menggunakan sastra untuk menunjukkan 

kepada siswa betapa pentingnya kata-kata, maknanya 

yang beranekaragam,  dan pentingnya majas atau 

gaya bahasa dalam menyampaikan ide atau gagasan. 

32 

Dalam pengajaran kosakata, sastra dapat 

dipelajari dari syair-syair, sajak Arab, atau dengan 

Al-Qur’an yang terkemas dengan ilmu balaghah. 

 

 

                                                           
32 H.G. Tarigan. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. (Bandung, Angkasa, 

2008), hlm.214. 
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11) Penggunaan Kamus 

Dalam pengajaran kosakata, kamus merupakan 

satu hal penting yang memuat pengalaman-

pengalaman manusia yang telah diberi nama. Kamus 

memberikan informasi tentang derivasi kata, makna 

kata, ejaannya dan ucapannya. Telaah kamus jelas 

meningkatkan pemahaman siswa mengenai istilah-

istilah umum, teknis dan sastra. Selain itu, kamus 

juga memberikan informasi tentang penggunaan 

formal dan informal  kata-kata, ungkapan-ungkapan, 

kata-kata asing, kata ganti diri dan singkatan. 33 

2. Keterampilan Berbicara  

a. Pengertian Berbicara 

Berbicara merupakan suatu keterampilan berbahasa. Berbicara 

merupakan suatu kegiatan komunikasi dua arah yang langsung dan 

merupakan komunikasi tatap-muka atau face-to-face 

communication. Berbicara merupakan sarana untuk membina saling 

pengertian, komunikasi timbal balik, dengan menggunakan bahasa 

sebagai media. 34  Berbicara memegang peranan penting dalam 

                                                           
33 H.G. Tarigan. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. (Bandung, Angkasa, 

2008),.hlm 229 
34 Muspika Hendri. Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Melalui 

Pendekatan Komunikatif,  Potensia: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember, 

2017), 206 
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kehidupan sehari-hari. Beberapa ahli bahasa telah mendefinisikan 

pengertian berbicara, diantaranya sebagai berikut: 

Menurut Tarigan  berbicara merupakan kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, 

gagasan dan perasaan.35 

Menurut Nurgiyantoro berbicara adalah aktivitas berbahasa 

kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu 

setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi yang 

didengar itu kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan 

akhirnya terampil berbicara.36 

Menurut Mulgrave (melalui Tarigan) berbicara adalah suatu alat 

untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta 

dikembangan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar 

atau penyimak. Berbicara adalah instrumen yang mengungkapkan 

kepada penyimak hampir-hampir secara langsung apakah pembicara 

memhami atau tidak baik bahan pembicaraannya atupun para 

penyimaknya; apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan 

diri atau tidak, pada saat dia mengkomunikasikan gagasan-

gagasannya; dan apakah dia waspada serta antusias atau tidak.37 

                                                           
35 H.G. Tarigan. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. (Bandung, Angkasa, 

2008), hlm 16 
36 Pembelajaran Keterampilan Berbicara Melalui Pendekatan Pengalaman Berbahasa Di 

Sekolah Dasar, diakses pada 20 Mei 2019 dari http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/. 
37 Ibid, hlm 16 
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Berdasarkan pengertian berbicara yeng dikemukakan oleh 

beberapa ahli maka dapat diambil kesimpulan bahwa berbicara 

adalah suatu kegiatan mengartikulasikan bunyi kata-kata dengan 

tujuan mengekspresikan dan menyampaikan ide, gagasan atau 

perasaan sang pembicara kepada penyimak atau pendengar. 

Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. 

Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau 

berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud 

dapat dipahami. Oleh karena itu, agar dapat menyampaikan pesan 

secara efektif, pembicara harus memahami apa yang akan 

disampaikan atau dikomunikasikan.38 

Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang aktif. 

Berbicara dikatakan aktif karena pembicara melakukan aktivitas 

untuk menyeleksi hal-hal yang akan diungkapkan dan media yang 

digunakan. Formulasi antara isi dan media tersebut menghasilkan 

produk, yaitu tuturan. Oleh sebab itu, berbicara disebut keterampilan 

berbahasa yang aktif dan produktif.39 

b. Keterampilan berbicara 

Keterampilan berasal dari kata terampil. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) terampil berati cakap menyelesaikan 

                                                           
38Suwarti Ningsih, Peningkatan Keterampilan Berbicara melalui Metode Bercerita  Siswa 

Kelas III SD Negeri 1 Beringin Jaya Kecamatan  Bumi Raya Kabupaten Morowali, Jurnal Kreatif 

Tadulako Online, Vol. 2 No. 4, (2014), 245  
39 Siti Halidjah, Evaluasi Keterampilan Berbicara dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia, 

Jurnal Visi Ilmu Pendidikan, Vol. 2 No. 1, (Januari, 2010). 261 
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tugas; mampu dan cekatan.40 Bila kata keterampilan yang dalam 

bahasa inggris berarti skill dikaitkan dengan linguistik maka 

keterampilan memiliki pengertian sebagai kecakapan seseorang 

untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak dan 

berbicara.  

يعتبر الكالم فن من الفنون اللغة األربعة، و هو ترجمة اللسان 

عما تعلمه اإلنسان  عن طريق االستماع و القراءة و الكتابة، و هو 

من العالمات المميزة لإلنسان فليس كل صوت كالما، ألن الكالم 

 هو اللفظ و اإلفادة، و اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض

على معنى من المعاني، على حروف، كما أن اإلفادة هي ما دلت ال

 41.األقل في ذهن المتكلم

Keterampilan berbicara adalah kecakapan seorang pembelajar 

bahasa dalam memakai buhasa yang dipelajarinya sebagai alat untuk 

mengekspresikan, menyatakan dan menyampaikan ide, gagasan dan 

perasaannya kepada penyimak atau pendengar. 

c. Ragam Bicara 

Secara garis besar, menurut Tarigan berbicara dapat dibagi atas: 

                                                           
40 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V online, tanggal 13 Februari 2019 
41  Andi Aulia, Strategi Pembelajaran Keterampilan Berbicara Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Semester 1 di STAIN Kediri, At-Tadris, Vol. 4 No. 2, (Desember, 2016), 

42. 
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1. Berbicara di muka umum pada masyarakat (Public Speaking), 

yang terbagi menjadi empat jenis: 

a. Berbicara dalam situasi yang bersifat memberitahukan atau 

melaporkan; yang bersifat informatif (informative speaking); 

b. Berbicara dalam situasi yang bersifat kekeluargaan; 

persahabatan (fellowship speaking); 

c. Berbicara dalam situasi membujuk, mengajak, mendesak, 

meyakinkan (persuasive speaking); 

d. Berbicara dalam situasi yang bersifat merundingkan dengan 

tenang dan hati-hati (deliberative speaking) 

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

a. Diskusi kelompok (group discussion), yang dapat dibedakan 

atas: 

1) Tidak resmi (informal) yang terdiri atas kelompok studi 

(study groups), kelompok pembuat kebijaksanaan 

(policy making group), dan komik. 

2) Resmi (Formal) yang terdiri atas konferensi, diskusi 

panel dan simposium. 

b. Prosedur parlementer (Parlementary prosedure) 

c. Debat 

d. Tugas dalam Pembelajaran Berbicara 

Situasi berbicara dapat mencakup banyak jenis respon dari 

pembelajar, yang berkisar mulai dari menjawab pertanyaan untuk 
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mengindikasikan pemahaman terhadap pesan sampai berinteraksi 

dengan orang lain untuk memecahkan masalah.42 Contoh dari tugas 

pembelajaran berbicara adalah: 

1. Memberikan respon terhadap petunjuk arah atau terhadap 

pertanyaan. 

2. Memberikan petunjuk kepada orang lain. 

3. Membuat kalimat-kalimat baru yang memiliki struktur tertentu 

atau yang menyampaikan ekspresi komunikasi tertentu di depan 

kelas.  

4. Mengajukan pertanyaan kepada orang lain berdasarkan kegiatan 

kelas. 

5. Mendeskripsikan objek-objek yang ada dalam sebuah gambar 

atau bagan. 

6. Mengisahkan sebuah pengalaman pribadi atau menceritakan 

kembali sebuah cerita yang telah dibaca di dalam kelas. 

7. Memberikan laporan lisan tentang sebuah topik tertentu yang 

sudah disiapkan sebelumnya dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan isi laporan 

tersebut. 

8. Memainkan peran berdasarkan situasi tertentu yang diambil dari 

budaya target. 

                                                           
42 Ghazali, Syukur. Pembelajaran Keterampilan Berbahasa dengan Pendekatan 

Komunikatif-Interaktif. (Bandung, Refika Aditama, 2013), hlm. 279 
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9. Berpartisipasi dalam permainan bahasa dan memecahkan 

masalah atau teka-teki. 

10. Berpartisiasi dalam debat, diskusi atau forum untuk menyatakan 

sudut pandangnya tentang topik-topik yang kontroversional. 

11. Mewawancarai penutur asli dan melaporkan hasil wawancara di 

depan kelas. 

12. Menceritakan kisah secara dramatis atau memainkan peran dari 

tokoh film, sandiwara atau acara televisi yang sedang populer. 

Suyatno mencatat bahwa teknik pembelajaran berbicara dapat 

dilakukan dengan menggunakan teknik berikut43: 

1. Wawancara  

2. Cerita Berpasangan  

3. Pidato Tanpa Teks  

4. Pidato dengan Teks  

5. Mengomentari Film/Sinetron/Cerpen/Novel  

6. Debat  

7. Menjadi Pembawa Acara  

8. Memimpin Rapat  

9. Menerangkan Penggunaan Obat/Makanan/Minuman/Benda 

lainnya  

10. Bermain Peran  

                                                           
43 Suyatno. Teknik Pembelajaran Bahasa dan Sastra. (Surabaya, SIC, 2014), hlm. 112-121 
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11. Info Berantai  

12. Cerita Berangkai 

e. Penilaian Keterampilan Berbicara 

Keterampilan berbicara sangat kompleks karena tidak hanya 

menuntut pemahaman terhadap masalah yang akan diinformasikan, 

tetapi juga menuntut kemampuan menggunakan perangkat 

kebahasaan dan nonkebahasaan. Oleh karena itu, banyak sekali 

aspek atau faktor yang harus diidentifikasi dalam penilaian 

pembelajaran berbicara.  

Ada tiga jenis tes penilaian yang dapat digunakan guru untuk 

mengukur kemampuan berbicara para siswanya, 44  yaitu, (1) tes 

respons terbatas ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

berbicara siswa secara terbatas atau secara singkat, yang termasuk 

ke dalam jenis tes ini adalah (a) tes respons terarah, siswa diminta 

menirukan isyarat yang disampaikan gurunya, (b) tes isyarat atau 

penanda gambar tujuannya untuk mengetahui kemampuan berbicara 

siswanya pada kelas rendah dengan menggunakan gambar 

sederhana sebagai dasar untuk bertanya, (c) tes berbicara nyaring, 

guru meminta siswa membaca dengan bersuara mengenai kalimat 

atau paragraf yang disediakan berupa kalimat-kalimat lepas dan 

berupa sebuah paragraf yang utuh, (2) tes terpandu, kadaang-kadang 

                                                           
44 Pandapotan Tambunan, Pembelajaran Keterampilan Berbicara di Sekolah Dasar,  Jurnal 

Saintech, Vol. 08 - No.04 (Desember, 2016), 83 
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panduan perlu diberikan guru untuk mendorong siswa menampilkan 

kemampuan berbicaranya. Tes terpandu meliputi tes parafrase, tes 

penjelasan, dan tes bermain peran terpandu, (3) tes wawancara ini 

tidak hanya sebatas menanyakan nama siswa, usia, pekerjaan kepada 

orang yang diwawancarai.  

Dalam memberikan penilaian tentang keterampilan berbicara 

seseorang maka setidaknya ada lima faktor menurut Tarigan yang 

harus diperhatikan,45 yaitu: 

1. Apakah bunyi-bunyi (vokal, konsonan) diucapkan dengan tepat? 

2. Apakah intonasi, naik dan turunnya suara serta tekanan suku 

kata diucapkan dengan tepat? 

3. Apakah ketetapan dan ketepatan ucapan mencerminkan bahwa 

sang pembicara memahami bahasa yang digunakan? 

4. Apakah kata-kata yang diucapkan dalam bentuk dan urutan yang 

tepat? 

5. Sejauh manakah kelancaran bila seseorang berbicara? 

Setidaknya itulah lima hal yang harus diperhatikan seorang guru 

atau evaluator ketika mengevaluasi atau menilai keterampilan 

berbicara seorang pembelajar bahasa. 

                                                           
45 H.G. Tarigan. Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. (Bandung, Angkasa, 

2008), hlm. 26 


