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PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA MELALUI IMPLEMENTASI 
STRATEGI DEBAT AKTIF PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

SISWA KELAS V SDN 1 BELANG WETAN, KLATEN  

2013/2014 

Casila Mulani 
A 510100274 

 Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara siswa kelas V SD Negeri 1 Belang Wetan Klaten melalui implementasi 
strategi Debat Aktif. Jenis Penelitian ini adalah PTK, subyek penelitian yaitu guru 
(peneliti) dan siswa kelas V dengan jumlah 29 siswa yang terdiri dari 13 siswa 
laki-laki serta 16 siswa perempuan SD Negeri 1 Belang Wetan. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan dengan menggunakan analisis 
model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
keterampilan berbicara siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dapat 
dilihat dari indikator keterampilan berbicara mengalami peningkatan dari kondisi 
awal 51,72%, siklus I 79,31%, siklus II 96,55%. Hasil belajar siswa juga 
mengalami peningkatan. Pada kondisi awal 65,5%, siklus I meningkat menjadi 
79,31%, dan siklus II 89,55%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui 
implementasi strategi Debat Aktif dapat meningkatkan keterampilan berbicara 
siswa kelas V pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SD Negeri 1 Belang Wetan, 
Klaten 2013/2014. 
 

Kata Kunci: Keterampilan Berbicara, Bahasa Indonesia, Debat Aktif. 
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I. PENDAHULUAN 

Keterampilan berbicara bukanlah suatu yang didapatkan melalui 

penjelasan dari guru, akan tetapi keterampilan berbicara hanya dapat 

diperoleh dengan cara praktek dan banyak berlatih pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Maidar G.Arsjad dan Mukti U.S. (2005:17) 

menyatakan bahwa kemampuan berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan dan 

perasaan. 

Bentuk kegiatan-kegiatan berlatih keterampilan berbicara antara 

lain: berdiskusi, menyampaikan argumentasi, bercerita, musyawarah, 

sandiwara, dan pidato. Yetti Mulyati,dkk (2007:1.11) sehubungan dengan 

keterampilan berbicara secara garis besar ada tiga jenis situasi berbicara, 

yaitu interaktif, semiinteraktif, dan noninteraktif. 

Pada kenyataannya dilapangan guru kurang inovatif dalam 

menggunakan strategi pembelajaran dan metode ceramah yang sering 

digunakan oleh guru. Satu diantaranya penggunaan metode ceramah dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan ceramah akan membuat siswa 

terbiasa kurang aktif dikelas, kurang termotivasi, kurang  bisa 

mengeksplor kemampuan yang dimiliki, dan kurang antusias mengikuti 

pelajaran.  

Permasalah itu perlu dipecahkan, jika tidak akan berakibat lebih 

fatal. Maka dari  itu, peneliti dan guru kelas V berkolaborasi mencoba 

untuk memikirkan inovasi pembelajaran yang dilakukan. Diskusi 

kolaborasi memutuskan untuk menunjuk strategi pembelajaran. Hasil dari 

diskusi kolaborasi telah menjawab  permasalahan yaitu pembelajaran 

dilaksanakan dengan menggunakan strategi Debat Aktif. Hal itu membuat 

pembelajaran akan lebih bermakna dan proses pembelajaran aktif sesuai 

apa yang sudah direncanakan. 
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Kolaborasi memilih strategi pembelajaran Debat Aktif merupakan 

salah satu strategi pembelajaran yang cocok karena didalam kegiatannya 

terdapat diskusi dan menuntut siswa menyampaikan 

argumentasi/pendapat. Dengan ini diharapakan para siswa dapat 

memaksimalkan untuk berpikir kritis dan melatih berbicara dalam 

pembelajaran khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia karena 

menuntut siswa aktif untuk berbicara. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peningkatan  Keterampilan Berbicara Melalui 

Implementasi Strategi Debat Aktif Pada Mapel Bahasa Indonesia Siswa 

Kelas V SDN 1 Belang Wetan, Klaten 2013/2014”.  

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut: “Apakah dengan implementasi strategi debat aktif dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia murid kelas V SD Negeri 1 Belang Wetan, Klaten 2013/2014?” 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan meningkatkan 

pengetahuan guru dalam mengembangkan keterampilan berbicara siswa 

dalam mapel Bahasa Indonesia pada kelas V. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. Hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Melalui implementasi strategi debat aktif dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa kelas V pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SD Negeri 1 Belang Wetan, Klaten 2013/2014”. 
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II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SD N I Belang Wetan yang terletak 

di Kabupaten Klaten. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 

genap tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, 

yaitu dimulai pada bulan November 2013 sampai Maret 2014. Subyek 

dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD N I Belang Wetan 

Kabupaten Klaten dengan jumlah siswa 29 siswa, yang terdiri dari 13 

siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan.  

Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas, sehingga 

kegiatan kerjanya dilaksanakan dalam bentuk siklus yang direncanakan 2 

siklus. Tiap-tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang 

dicapai. Penelitian tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Model Kurt Lewin ( Rubino Rubiyanto,2009: 120) bahwa dalam siklusnya 

tercakup 4 kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. 

Adapun data dalam penelitian ini adalah: data pelaksanaan 

pembelajaran, yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan strategi Debat Aktif 

yang berlangsung di dalam kelas dan data keterampilan berbicara siswa. 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu guru kelas V SD N 1 

Belang Wetan dan siswa kelas V SD N 1 Belang Wetan. Pengumpulan 

data dilakukan melalui beberapa tindakan antara lain: 

1. Wawancara  

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan secara 

langsung yaitu percakapan dan tanya jawab. Dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan terhadap guru kelas V SD N 1 Belang Wetan. 

Wawancara dilakukan secara terstruktur artinya dengan berdasarkan 

pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan disaat proses pembelajaran Debat Aktif 

yang dilakukan oleh guru sebagai dasar analisis pemecahan masalah 
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dan siswa. Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang 

lebih lanjut. Observasi difokuskan pada guru saat melakukan 

pembelajaran Debat Aktif dan pada hasil untuk melihat keterampilan 

berbicara siswa.  

3. Tes 

Tes digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar 

keterampilan berbicara siswa. Untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran dapat 

dilakukan post test pada saat akhir pembelajaran. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan tehnik untuk memperoleh atau 

mengetahui sesuatu dengan buku atau arsip yang berhubungan 

dengan yang diteliti. Dokumen dilakukan terhadap berbagai arsip 

yang ada diantaranya data sekolah dan nilai ulangan harian tes 

keterampilan berbicara sebelumnya. Dalam penelitian ini, kajian 

dokumen juga diperlukan untuk memperoleh daftar nama siswa kelas 

V SD N I Belang Wetan tahun ajaran 2013/2014. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

pedoman wawancara, lembar observasi, dan tes. Validitas data dengan 

menggunakan validitas isi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi 

apabila di dalamnya mengukur tujuan khusus yang sejajar dengan materi 

atau isi pelajaran yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran. Dalam 

perencanaan validitas ini tidak melibatkan perhitungan statistik apapun 

melainkan hanya analisis rasional, maka setiap orang akan memiliki 

pedoman dalam melaksanakan suatu tes pada siswanya. 

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tehnik analisis kualitatif model interaktif yaitu: pengumpulan data, reduksi 

data, display data atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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Aspek yang ada pada keterampilan berbicara adalah empat aspek 

yaitu: 1) Tekanan nada, 2) Pilihan kata, 3) Kelancaran, 4) Ketepatan isi. 

Dalam indikator pencapaian diharapkan 80% dari jumlah siswa dapat 

mempunyai keterampilan berbicara yang tinggi sesuai keempat aspek 

tersebut. 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

HASIL PENELITIAN 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini adalah dua siklus yaitu 

siklus I dan siklus II. Siklus pertama terdiri dari dua pertemuan dan siklus 

kedua terdiri dari satu pertemuan. Adapun tujuan penelitian ini untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas V pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia SD Negeri 1 Belang Wetan, Klaten 2013/2014. 

Berdasarkan pada hasil observasi diperoleh data mengenai hasil 

belajar siswa dan keterampilan berbicara siswa. Adapun prosentase tingkat 

hasil belajar siswa yang mengalami kenaikan pada kondisi awal 65,52% 

atau 19 siswa tuntas mencapai KKM mengalami peningkatan  pada siklus 

I sebesar 79,31% atau 23 siswa dan pada siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 89,65% atau 26 siswa. Selain itu pada keterampilan berbicara 

siswa mengalami peningkatan, berdasarkan hasil wawancara guru kelas V 

kondisi awal prosentase ketuntasan sebesar 51,72% atau 15 siswa 

mempunyai keterampilan berbicara tinggi. Pada pelaksanaan tindakan 

siklus I prosentase ketuntasan sebesar 79,31% atau 23 siswa. Sedangkan 

pada pelaksanaan tindakan siklus II prosentase ketuntasan sebesar 96,55% 

atau 28 siswa. 
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 Hasil Pelaksanaan Siklus I 

a. Perencanaan tindakan  

Kolaborasi mendiskusikan rencana tindakan yang 

dilakukan dalam proses penelitian siklus I ini untuk mendapatkan 

suatu hasil yang optimal sesuai dengan harapan. Pada tahap ini 

kegiatan yang dilakukan yaitu menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), mempersiapkan instrumen penilaian 

pembelajaran yang meliputi lembar observasi dan daftar penilaian 

aktivitas serta keterampilan berbicara siswa. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Pertemuan pertama sebagai pertemuan untuk pengenalan 

konsep dan pertemuan kedua sebagai waktu untuk pendalaman 

materi dan pemberian tes. Pada pelaksanaan pembelajarannya 

setelah guru menjelaskan materi dan menjelaskan mekanisme 

strategi, siswa dibagi kelompok dan mendiskusikan permasalahan 

yang telah diberikan guru. Setelah selesai diskusi, antar kelompok 

saling melakukan debat. Setelah semua argumen-argumen 

disampaikan, debat  segera dihentikan dan tidak perlu menentukan 

kelompok yang menang dan yang kalah. Pada kegiatan akhir, guru 

membagikan soal evaluasi.  

c. Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan pada 

kegiatan tindakan siklus I ini menunjukkan bahwa pada kegiatan 

awal guru melaksanakan dengan memulai pelajaran yaitu dengan 

mengucapkan salam, melaksanakan presensi, melaksanakan 

kegiatan apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada 

kegiatan inti, siswa dibagi menjadi kelompok pro dan kontra. 

Debat dilaksanakan pada pertemuan II. Saat itu guru mengamati 
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siswa dan melakukan penilaian. Hasil observasi keterampilan 

berbicara siswa prosentase ketuntasan sebesar 79,31% atau 23 

siswa. Akhir kegiatan pembelajaran pada pertemuan II 

memberikan lembar evaluasi. Hasil post test didapatkan prosentase 

ketuntasan sebesar 79,31% atau 23 siswa. 

d. Refleksi 

1. Analisis Data Proses Pembelajaran 

1) Reduksi data 

Berdasarkan data hasil observasi pada tabel 4.5 

dapat diketahui bahwa pembelajaran yang telah dilakukan 

pada siklus I ini masih banyak kekurangan diantaranya 

sulitnya guru dalam mengkondisikan kelas, guru kurang 

bisa menumbuhkan rasa percaya diri siswa, dan kurang bisa 

merespon siswa dengan baik.  

2) Display Data 

Hasil Observasi menunjukkan masih banyak 

kekurangan yang dilakukan pada siklus I. Hal itu 

mengakibatkan kelas masih belum kondusif karena guru 

kurang memfokuskan perhatian siswa yang merupakan 

salah satu teknik pengendalian kelas, sehingga pada saat 

pelaksanaan pembelajaran masih terdapat beberapa siswa 

yang masih bermain sendiri dan berbicara dengan teman 

lain.  

3) Penarikan Kesimpulan 

Proses pelaksanaan pembelajaran pada siklus I 

masih belum optimal. Hal tersebut tercermin dari keadaan 

kelas yang belum kondusif, sehingga materi, petunjuk dan 

langkah-langkah strategi yang disampaikan guru kurang 
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dipahami oleh siswa. Hal ini menunjukkan bahwa perlu 

adanya perbaikan pembelajaran. Sehingga perlu adanya 

tindakan lebih lanjut yaitu melakukan tindakan siklus II. 

2. Analisis Data Keterampilan Berbicara 

Hasil observasi keterampilan berbicara, persentase 

ketuntasan belum mencapai indikator pencapaian yang telah 

ditentukan. Dapat dilihat persentase siswa yang belum tuntas 

sebesar 20,69% atau 6 siswa yang terdapat pada interval 5-6 

sebesar 2 siswa dan interval 7-8 sebesar 4 siswa. Selanjutnya 

siswa dinyatakan tuntas sebesar 79,31% atau 23 siswa. Hal ini 

dapat diartikan pembelajaran yang telah dilakukan belum 

mampu memenuhi indikator pencapaian keberhasilan dalam 

penelitian ini,  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada siklus I, 

belum dikatakan berhasil sehingga penelitian pada siklus I 

harus dilanjutkan ke siklus II untuk memperbaiki dan 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa dan hasil belajar 

siswa dalam mencapai kriteria yang telah ditetapkan. 

e. Evaluasi  

Rencana yang akan dilakukan dengan beberapa langkah 

perbaikan dari tindakan siklus I, yaitu: Guru lebih memotivasi pada 

siswa, siswa yang belum aktif perlu dibangkitkan semangatnya 

sehingga diskusi akan lebih lancar, menciptakan situasi belajar 

yang menyenangkan, guru lebih memberikan perhatian kepada 

siswa dengan cara pendekatan individu dan menegur bagi siswa 

yang tidak fokus. Hal ini dapat disimpulkan dari keseluruhan 

kegiatan pembelajaran di dalam siklus I adalah masih diperlukan 

untuk diadakan perbaikan pada siklus selanjutnya yaitu 

melaksanakan tindakan siklus II. 
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Hasil Pelaksanaan Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan  

Berdasarkan hasil diskusi kolaborasi, rencana tersebut 

sebagai pelaksanaan siklus II adalahsebagai berikut : Peneliti 

bersama guru kelas menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang sudah direvisi berdasarkan pelaksanaan tindakan siklus 

I. Selain itu menyiapkan instrumen pembelajaran yang meliputi 

lembar observasi dan daftar penilaian aktivitas serta keterampilan 

berbicara siswa. 

b. Pelaksanaan tindakan  

Pelaksanaan tindakan pada siklus II dilaksakan sebanyak 1 

kali pertemuan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan 

pada siklus II menunjukkan bahwa pada kegiatan awal sama seperti 

dilakukan pada siklus I. Pada kegiatan inti,  saat Debat dimulai 

guru menyiapkan nama siswa dan memanggil siswa secara acak 

tetapi diusahakan memilih siswa yang belum berbicara. Pada akhir 

pembelajaran guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi 

yang telah diajarkan serta guru memberi soal evaluasi untuk 

mengetahui tingkat perkembangan siswa.  

c. Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil observasi pada kegiatan inti, siswa dibagi 

menjadi kelompok pro dan kontra. Saat itu guru mengamati siswa 

dan melakukan penilaian. Hasil observasi keterampilan berbicara 

siswa prosentase ketuntasan sebesar 96,55% atau 28 siswa. 

Akhir kegiatan pembelajaran pada pertemuan II 

memberikan lembar evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui 

tingkat perkembangan pengetahuan siswa terhadap materi yang 

telah disampaikan oleh guru. Hasil post test didapatkan prosentase 

ketuntasan sebesar 89,66% atau 26 siswa. 
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d. Refleksi  

1. Analisis Data Proses Pembelajaran 

1) Reduksi data 

Berdasarkan data hasil observasi dapat diketahui 

bahwa pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus II ini 

sudah baik. Kekurangan pada siklus I diantaranya sulitnya 

guru dalam mengkondisikan kelas, guru kurang bisa 

menumbuhkan rasa percaya diri siswa dilakukan perbaikan 

oleh guru. Hanya saja guru kurang bisa merespon siswa. 

2) Display Data 

Hasil Observasi menunjukkan masih banyak 

peningkatan pembelajaran yang dilakukan pada siklus II 

ini. Hal itu mengakibatkan kelas sudah bisa kondusif, 

sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran siswa lebih 

focus dan antusias mengikuti pembelajaran. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Proses pelaksanaan pembelajaran pada siklus II 

sudah optimal. Hal tersebut tercermin dari keadaan kelas 

yang belum kondusif, sehingga materi, petunjuk dan 

langkah-langkah strategi yang disampaikan guru kurang 

dipahami oleh siswa. Sehingga perlu adanya tindakan lebih 

lanjut yaitu melakukan tindakan siklus II. 

2. Analisis Data Keterampilan Berbicara 

1) Analisis Pengumpulan Data Proses Pembelajaran 

Sesuai dengan hasil observasi saat pembelajaran 

guru sudah bisa mengkondisikan kelas dengan cara 

memberikan ice breaking dan penghargaan/pujian. Hal itu 
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membuat siswa lebih mudah diatur dan antusias mengikuti 

pembelajaran. Keterampilan berbicara siswa pada siklus II 

juga mengalami peningkatan. Kenyataannya proses 

pembelajaran keterampilan berbicara berjalan lebih efektif 

dan hasil observasi keterampilan berbicara meningkat. 

Dapat dilihat persentase siswa yang belum tuntas 

hanya sebesar 3,45% atau 1 siswa interval 7-8 sebesar 1 

siswa. Selanjutnya siswa dinyatakan tuntas sebesar 96,55% 

atau 28 siswa. Hal ini dapat diartikan pembelajaran yang 

telah dilakukan sudah mampu memenuhi indikator 

pencapaian keberhasilan dalam penelitian ini. Sehingga 

penelitian pada siklus II tidak perlu dilanjutkan ke siklus 

berikutnya. 

e. Evaluasi   

Berdasarkan hasil refleksi pada kegiatan tindakan siklus II 

dapat dikatakkan bahwa proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan cukup baik dan mengalami peningkatan. Nilai Post 

test siswa prosentase keberhasilan mencapai 89,66%. Sedangkan 

untuk tingkat keterampilan berbicara yang menilai 4 aspek 

mengalami peningkatan dengan indikator keberhasilan mencapai 

prosentase sebesar 96,55%. Serta hasil rata-rata kelas mencapai 

nilai 85,05. 

PEMBAHASAN 

Pembahasan hasil penelitian didapatkan berdasarkan hasil 

wawancara,  analisis data, dan hasil penelitian.  Proses pembelajaran pada 

siklus I Debat dilaksanakan kurang maksimal dikarenakan sebagian besar 

siswa masih ada yang malu dan belum berani menyatakan pendapatnya. 

Tetapi pada siklus II mengalami peningkatan dimana proses pembelajaran 

lebih aktif. 
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Pelaksanaan pada siklus I hasil belajar siswa yang sudah mencapai 

KKM sebesar 79,31% atau sejumlah 23 siswa dari 29 siswa mendapatkan 

nilai di atas kriteria ketuntasan. Sedangkan pada siklus II prosentase siswa 

yang hasil belajarnya mencapai KKM adalah sebesar 89,66% atau 

sejumlah 26 siswa dari 29 siswa mendapatkan nilai di atas kriteria 

ketuntasan. 

Adanya kenaikan juga didapat dari hasil pengamatan keterampilan 

berbicara siswa yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Pada siklus I hasil 

penelitian menunjukkan prosentase keterampilan berbicara siswa adalah 

79,31% atau 23 siswa mencapai nilai diatas standar. Sedangkan pada 

siklus II prosentase peningkatan keterampilan berbicara siswa adalah 

96,55% yang dicapai oleh 28 siswa dari jumlah siswa keseluruhan 29 

siswa. 

IV. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan dalam dua siklus dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan strategi Debat Aktif dapat meningkatkan pembelajaran 

keterampilan berbicara pada siswa kelas V SD N 1 Belang Wetan, Klaten 

tahun 2013/2014. 

Adapun prosentase tingkat hasil belajar siswa yang mengalami 

kenaikanpada kondisi awal 65,52% atau 19 siswa tuntas mencapai KKM 

mengalami peningkatan  pada siklus I sebesar 79,31% atau 23 siswa dan 

pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 89,65% atau 26 siswa. 

Selain itu pada keterampilan berbicara siswa mengalami peningkatan 

dirinci sebagai berikut: berdasarkan hasil wawancara guru kelas V kondisi 

awal prosentase ketuntasan sebesar 51,72% atau 15 siswa mempunyai  

keterampilan berbicara tinggi. Pada pelaksanaan tindakan siklus I 

prosentase ketuntasan sebesar 79,31% atau 23 siswa. Pada pelaksanaan 

tindakan siklus II prosentase. 
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