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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen. Empat 

komponen tersebut: keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Setiap keterampilan 

mempunyai hubungan erat dengan ketrerampilan-keterampilan lainnya. 

Keterampilan-keterampilan tersebut hanya dapat dikuasai dengan jalan praktik 

dan latihan yang banyak. 

 Jika ditengok pada kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK), menghendaki bahwa kemampuan dan 

kompetensi anak dapat dikembangkan melalui pembelajaran, salah satunya 

melalui pembelajaran keterampilan berbicara (Moeliono,  2002: 211). Dalam 

hal keterampilan berbicara di sekolah-sekolah kurang begitu diperhatikan. Hal 

ini dikarenakan kebanyakan sekolah hanya mengacu pada teori. Untuk 

praktiknya dirasa kurang.  

Pembelajaran bahasa Indonesia selama ini lebih menekankan pada 

teori bukan praktik langsung yang dapat meningkatkan kompetensi anak 

sehingga tidak mengherankan jika kemampuan berbicara siswa kurang 

(Depdiknas, 2003: 7). Praktik pembelajaran di kelaspun lebih menekankan 

pada aspek pengetahuan dari pada keterampilan. Hal ini tidak sesuai lagi 

dengan paradigma baru pendidikan. Anak akan belajar lebih baik melalui 



 

kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan yang alamiah. Belajar akan 

lebih bermakna jika “mengalami” apa yang dipelajarinya, bukan 

“mengetahuinya”. 

Berbicara sebagai salah satu indikator kemahiran berbahasa, masih 

dianggap sebagai sesuatu pembelajaran yang mudah. Pembelajaran berbicara 

tidak dilakukan dengan serius. Kenyataan di lapangan, masih banyak siswa 

yang kurang mampu mengekpresikan diri lewat kegiatan berbicara. 

 Siswa sering kali malu ketika diminta berbicara atau bercerita di 

depan kelas. Hal ini dimungkinkan karena rendahnya penguasaan siswa akan 

topik yang dibahas sehingga siswa tidak mampu memfokuskan hal-hal yang 

ingin diucapkan. Akibatnya, arah pembicaraan menjadi kurang jelas sehingga 

inti dari bahasan tersebut tidak tersampaikan. Dengan demikian dapat 

diindikasikan bahwa keterampilan berbicara siswa masih rendah.  

Hasil wawancara antara peneliti dengan guru mata pelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia kelas VII A SMP Negeri 2 Ampel diperoleh informasi 

bahwa dalam pembelajaran berbicara, prestasi siswa tergolong rendah. Yaitu 

nilai terendah 5, nilai tertinggi 8, dan nilai rata-rata 6.6.  Data tersebut dapat 

dikatakan bahwa keterampilan siswa dalam berbicara masih perlu 

ditingkatkan. Karena standar nilai bahasa Indonesia khususnya berbicara 

adalah 6.5. Hal ini juga didasarkan pada fakta di lapangan yang menyebutkan 

ada beberapa hal yang melatarbelakangi masalah tersebut. 

 Pertama, siswa kurang berminat dalam kegiatan berbicara. Mereka 

masih kesulitan dalam menentukan batasan topik yang akan disampaikan. 



 

Misalnya, siswa berbicara terlalu panjang lebar sehingga inti informasi tidak 

tersampaikan, kedua ketepatan siswa dalam mengunakan bahasa masih 

kurang. Ketiga, siswa kurang bisa memilih diksi yang tepat untuk 

menyampaikan ide dan gagasannya. Keempat, dalam berbicara di depan kelas 

siswa kurang mampu mengorganisasi perkataannya sehingga pembicaraannya 

belum tepat sasaran. Kelima adalah sikap ketika berbicara, dalam kegitan 

berbicara siswa terlihat tegang dan kurang rileks. Dengan kondisi tersebut 

akan mempengaruhi kualitas tuturannya.   

Penyebab kesulitan berbicara di atas tidak terlepas dari akibat 

pengunaan metode dan media yang digunakan oleh guru. Metode mengajar 

guru yang masih konvensional membuat pembelajaran berbahasa menjadi 

sesuatu yang membosankan. Kurangnya pemanfaatan media dalam 

pembelajaran membuat siswa menjadi kurang aktif dan kreatif. Hal itu juga 

karena guru kurang memberdayakan media pembelajaran yanga ada, yaitu 

tidak mengunakan media yang sesuai dengan metode pembelajaran yang 

diterapkan.   

Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan suatu pemecahan yang 

dirasa efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas VII A  

SMP Negeri 2 Ampel. Dalam hal ini peneliti mengunakan media gambar. 

Siswa diharapkan mampu membicarakan masalah sesuai dengan apa yang 

dilihatnya mampu meningkatkan daya kreasi dan motivasinya dalam 

pembelajaran berbicara. 



 

Kemanfaatan media pendidikan yang digunakan secara tepat dalam 

proses belajar mengajar sudah tidak diragukan lagi. Media dapat membantu 

guru dalam memperlancar proses transfer ilmu kepada anak didiknya. 

Pengunaan gambar atau foto tokoh idola, seperti artis, penyanyi, dan olah 

ragawan dimaksudkan untuk lebih menyita perhatian siswa ketika mengikuti 

pembelajaran berbicara. Serta menjadikan pembelajaran berbicara lebih 

bermakna dan terus diingat oleh siswa.  

Sesuai dengan silabus mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

kelas VII SMP, khususnya standar kompetensi berbicara ada beberapa 

kompetensi dasar. Salah satunya adalah menceritakan tokoh idola. Dalam 

kompetensi ini siswa diharapkan dapat menjelaskan identitas tokoh idola 

tersebut dan keunggulan yang dimiliki oleh tokoh idola, alasan siswa 

mengidolakan tokoh idola tersebut dan keunggulan yang dimiliki oleh tokoh 

idola tersebut ke dalam bahasa lisan.  

Penelitian ini mengunakan media gambar tokoh idola sebagai media 

pembelajaran keterampilan berbicara. Hal ini dimaksudkan agar siswa mampu 

memfokuskan pikiran dan pengetahuan yang mereka miliki sehingga akan 

lebih mudah mengorganisasikan ide-ide dan gagasanya ke dalam bahasa lisan. 

Selain itu agar siswa tidak berbicara yang menyimpang dari kompetensi dasar 

yang telah ditentukan. Dengan demikian siswa akan mampu mencapai 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan, yaitu berminat dalam pembelajaran 

berbicara dan terampil dalam kegiatan berbicara. 



 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, untuk mengatasi 

permasalahan yang berkaitan dengan upaya peningkatan keterampilan 

berbicara. Maka peneliti mengadakan Penelitian pada siswa kelas VII A SMP 

Negeri 2 Ampel. Penelitian ini berbentuk penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dengan judul “ Peningkatan Keterampian Berbicara dengan Mengunakan 

Media Gambar Tokoh Idola  siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Ampel”.   

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini ada dua masalah yang perlu dibahas. 

1. Apakah penggunaan media gambar tokoh idola dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran berbicara siswa kelas VII A SMP Negeri 2 

Ampel? 

2. Apakah penggunaan media gambar tokoh idola dapat meningkatkan 

keterampilan  berbicara siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Ampel? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

1. Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbicara dengan 

mengunakan media gambar tokoh idola siswa kelas VII B SMP Negeri 2 

Ampel. 

2.  Untuk meningkatkan kualitas  keterampilan berbicara dengan 

mengunakan media gambar tokoh idola siswa kelas VII A SMP Negeri 2 

Ampel. 



 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi 

untuk penelitian selanjutnya, yaitu penelitian yang berhubungan 

dengan keterampilan berbicara. 

b. Sebagai bahan kajian untuk meningkatkan keterampilan berbicara. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Pembelajaran berbicara siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Ampel 

akan lebih bermakna. 

2) Sebagai sarana memotivasi siswa agar ikut berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran. 

3) Siswa dapat mengembangkan kemampuan berbicara dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia. 

b. Bagi Guru 

1) Meningkatkan kinerja guru dalam proses belajar-mengajar 

2) Guru akan terbiasa mengunakan media dalam pembelajaran. 

3) Menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. 

 

 


