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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyak orang beranggapan bahwa belajar bahasa itu mudah. Anggapan 

bahwa setiap orang dengan sendirinya dapat berbicara, belajar bahasa hanya akan 

membuang-buang waktu, pembelajaran bahasa adalah pembelajaran yang 

membosankan. Masih banyak pula opini masyarakat yang bernada kritik santun 

maupun tudingan pedas. 

Secara umum, bahasa mamiliki peran sentral dalam perkembangan 

intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Pembelajaran bahasa Indonesia 

diarahkan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik untuk berkomunikasi 

dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, 

serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia 

(Muammar, 2008:316). 

Pembelajaran bahasa Indonesia diberikan secara formal mulai dari sekolah 

dasar (SD) sampai perguruan tinggi (PT). Ruang lingkup pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA yaitu dari aspek keterampilan berbahasa yang meliputi 

keterampilan menyimak,/ mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. Salah 

satu keterampilan berbahasa yang sangat penting peranannya dalam upaya 

melahirkan generasi masa depan yang cerdas, kritis, kreatif, dan berbudaya adalah 

keterampilan berbicara. Dengan keterampilan berbicara yang dimiliki akan 

membentuk generasi masa depan yang kreatif sehingga mampu untuk melahirkan 
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tuturan yang komunikatif, jelas, runtut, dan mudah dipahami, generasi masa depan 

yang kritis karena mereka mampu unutuk mengekspresikan gagasan, pikiran, atau 

perasaan kepada orang lain secara runtut dan sistematis. Selain itu keterampilan 

berbicara juga akan mapu melahirkan generasi yang berbudaya karena sudah 

terbiasa dan terlatih berkomunikasi dengan pihak lain sesuai dengan konteks dan 

situasi saat berbicara.  

Muammar (2008:317) menyatakan bahwa dengan menguasai keterampilan 

berbicara, peserta didik akan mampu mengekspresikan pikiran dan perasaannya 

secara cerdas sesuai dengan konteks dan situasi saat berbicara. 

Siswa kelas X SMA adalah siswa yang telah mendapatkan pembelajaran 

bahasa Indonesia kurang lebih selama sembilan tahun. Seharusnya siswa kelas X 

SMA sudah lebih memahami bahkan memiliki keterampilan berbicara dengan 

baik dan benar sesuai konteks dan situasi. Akan tetapi, pada kenyataannya siswa 

kelas X SMA masih mengalami kendala dalam pembelajaran bahasa khususnya 

dari aspek keterampilan berbicara. 

Gejala-gejala yang terlihat seperti siswa masih kesulitan dalam 

menyampaikan gagasan, pikiran dan kehendak kapada guru dan temannya, siswa 

ragu-ragu dalam berbicara, sulit memilih kata, dan gugup dalam mengeluarkan 

kata-kata. Hal ini memungkinkan siswa malu berbicara dalam situasi formal 

maupun informal, di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia masih belum berhasil atau masih 

belum sesuai dengan apa yang diharapkan. 
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Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki standar kompetensi yang 

mengharapakan bahwa: (1) peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai 

dengan keterampilan, kebutuhan dan minatnya, serta dapat menumbuhkan 

penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa sendiri; 

(2) guru dapat mengembangkan pusat perhatian pada pengembangan kompetensi 

bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan 

sumber belajar; (3) guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar 

kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan 

keterampilan peserta didiknya; (4) orang tua dan masyarakat dapat secara aktif 

terlibat dalam pelaksanaan program kebahasaan dan kesastraan di sekolah; (5) 

sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan kesastraan 

sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber belajar yang tersedia; dan (6) 

daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan dan kesastraan 

sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah dengan tetap memperhatikan 

kepentingan nasional (Depdiknas, 2003:2) 

Selain itu pembelajaran bahasa indonesia di sekolah antara lain 

dimaksudkan agar siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa nasional dan siswa memiliki keterampilan dalam menggunakan 

bahasa Indonesia untuk dapat meningkatkan keterampilan intelektual, serta siswa 

memiliki disiplin berpikir dan berbahasa. Penyebab kegagalan pengajaran 

berbahasa di Indonesia adalah pengajaran yang lebih banyak memberikan 

pengetahuan tentang bahasa atau struktur bahasa daripada keterampilan berbahasa 

(Dendy Sugono dalam Muammar, 2008: 317). Dalam proses pembelajaran guru 
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lebih banyak memberikan bekal berupa teori dan pengetahuan bahasa daripada 

mengutamakan keterampilan berbahasa baik lisan maupun tulis. 

Rendahnya keterampilan berbicara siswa ini tidak terlepas dari 

pembelajaran bahasa di kelas. Selain itu, pendekatan pembelajaran dan metode 

pembelajaran dapat dikatakan pula sebagai faktor yang menyebabkan rendahnya 

keterampilan berbicara siswa. Pada umumnya, guru bahasa Indonesia cenderung 

menggunakan pendekatan yang konvensional dimana guru hanya menerangkan 

materi dengan metode ceramah dan siswa mendengarkan dan mencatat hal yang 

dianggap penting sehingga informasi yang didapat kurang melekat pada diri 

siswa. 

 Bahasa Indonesia diajarkan khususnya untuk membaca dan menulis, 

sedangkan keterampilan bahasa yang lain: menyimak dan berbicara agak 

terabaikan (Hidayat dalam Muammar, 2008:318). Untuk mengatasi hal tersebut, 

perlu dilakukan suatu upaya yaitu dengan mengimplementasikan suatu model 

pembelajaran yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar mengajar yang 

kondusif. Pendekatan apapun yang digunakan harus mendudukan siswa sebagai 

pusat perhatian dan guru hanyalah sebagai fasilitator dalam mengupayakan situasi 

untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. 

Pengalaman belajar siswa diperoleh melalui keterlibatan siswa secara 

langsung dalam serangkaian kegiatan untuk berhubungan dengan lingkungan dan 

interaksi dengan materi pembelajaran, teman, nara sumber, dan sumber belajar 

lainnya. Selanjutnya, siswa mengkontruksi pengetahuannya sendiri berdasarkan 

pengalaman yang diperolehnya. 



5 
 

Penyempurnaan kegiatan belajar mengajar bahasa, khususya keterampilan 

berbicara dicobakan dengan penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

(Problem Based Learning) dengan pendekatan kooperatif dimana pembelajaran 

didesain dengan megkonfrontasikan masalah-masalah kontektual yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran bahasa sehingga mereka mengetahui 

mengapa mereka belajar kemudian mereka mengidentifikasi dan mengumpulkan 

informasi, berdiskusi dengan teman untuk mendapatkan solusi masalah yang 

dihadapinya. 

Penerapan metode berbasis masalah ini dimaksudkan untuk dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Karena melalui metode pembelajaran 

ini siswa melakukan interaksi dengan teman, membagi konsep dan prosedur 

pengetahuan mereka pada saat memecahkan masalah bersama dan selama 

interaksi tersebut, anggota kelompok dapat meminta penjelasan dan pembenaran 

pada kelompok lainnya. Dengan demikian, pembelajaran bahasa tidak hanya 

sekedar mendengarkan guru menerangkan saja, tetapi diperlukan keaktifan siswa 

dalam proses belajar mengajar sehingga akan terjalin interaksi baik antara siswa 

dengan siswa maupun dengan guru sehingga keterampilan berbicara siswa akan 

terasah. 

Atas dasar paparan di atas, penelitian yang berjudul “Upaya Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Siswa dengan Metode Problem Based Learning pada 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA N 1 Kutowinangun Kebumen” 

diharapkan mampu merubah paradigma lama. Penelitian ini mengarahkan siswa 
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untuk dapat terlibat lebih aktif dalam proses belajar mengajar sehingga kecakapan 

berbicara mereka akan tercapai. 

Peneliti mengambil tempat penelitian di SMA N 1 Kutowinangun dengan 

beberapa alasan sebagai berikut: 

1. Sekolah tersebut memberikan ijin kepada peneliti untuk melaksanakan 

penelitian. 

2. SMA N 1 Kutowinangun tersedia data untuk mendukung memecahkan 

masalah dalam penelitian ini. 

3. Lokasi tersebut belum pernah diadakan penelitian denagn judul yang sama. 

Faktor-faktor itulah yang melatar belakangi peneliti untuk mengadakan 

penelitian di SMA N 1 Kutowinangun, Kebumen. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis menemukan masalah-masalah 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan metode pembelajaran bahasa yang masih belum kondusif. 

2. Masih rendahnya keterampilan berbicara siswa kelas X SMA. 

 

C. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses upaya peningkatan keterampilan berbicara siswa dengan 

metode Problem Based Learning pada pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMA N 1 Kutowinangun Kebumen? 
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2. Adakah peningkatan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia dengan penerapan metode Problem Based Learning? 

3. Bagaimanakah respon (tanggapan) siswa terhadap penerapan metode 

Problem Based Learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia? 

 

D. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini jelas ruang lingkupnya dan mendalam pembahasannya 

permasalahan penelitian ini dibatasi pada: 

1. Penggunaan metode Problem Based Learning dalam upaya meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa. 

2. Keterampilan berbicara siswa dalam proses belajar dikhususkan pada 

keaktivan dalam mengemukakan pendapat dan bertanya. 

3. Studi kasus pada siswa  kelas X.2 SMA N 1 Kutowinangun Kebumen. 

 

E. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan proses penerapan metode Problem Based Learning pada 

pembelajaran bahasa Indonesia dalam upaya meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa kelas X.2 di SMA N 1 Kutowinangun Kebumen. 

2. Mengidentifikasi peningkatan keterampilan berbicara siswa yang meliputi 

keterampilan menjelaskan dan bertanya. 

3. Mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap penerapan metode Problem 

Based Learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 
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F. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapakan mampu memberikan 

sumbangan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia terutama pada 

aspek keterampilan berbahasa khususnya keterampilan berbicara 

dengan menggunakan metode Problem Based Learning. 

 

2. Manfaat Praktis 

Bagi sekolah, penelitian ini sebagai masukan bagi sekolah yang 

bersangkutan dalam usahanya meningkatkan kualitas pendidikan 

khususnya dalam meningkatkan PBM yang aktif. 

Bagi guru, dengan metode Problem Based Learning dapat 

digunakan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang lebih menarik 

dan kreatif sehingga dapat memberdayakan siswa. 

Bagi siswa, memotifasi siswa untuk dapat aktif bertanya dan 

mencoba mengemukakan pendapat serta berani untuk tampil dalam 

suatu forum. 

Bagi penulis, penelitian ini diguankan sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana. 

Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan perbandingan dan 

referensi terhadap penelitian yang relevan. 


