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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbicara merupakan suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada 

kehidupan siswa. Kemampuan berbahasa pada manusia didahului oleh 

kemampuan menyimak, dan pada masa tersebut kemampuan berbicara juga 

menyertai. Keterampilan berbicara tidak datang begitu saja, harus melalui proses, 

tetapi perlu dilatih secara berkala agar berkembang dengan maksimal. 

Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan 

banyak latihan. Tarigan  (2015:1)  

Keterampilan berbicara yang rendah akan membuat siswa kesulitan dalam 

mengungkapkan ide, gagasan, dan pendapat. Siswa akan sulit untuk 

berkomunikasi, bertanya, menjelaskan, menceritakan, dan menafsirkan makna 

pembicaraan. Oleh sebab itu, sejak dini siswa harus diperkenalkan pentingnya 

berbahasa dengan baik dan benar. Banyak manfaat keterampilan berbicara antara 

lain untuk mengungkapkan kata demi kata yang akan digunakan dalam berbicara. 

Lembaga pendidikan harus mampu mengantisipasi perkembangan tersebut 

dengan terus mengupayakan suatu program yang sesuai dengan perkembangan 

siswa, perkembangan zaman, situasi, kondisi, dan kebutuhan peserta didik, Sa`ud 

(2010: 2).  

SD Muhammadiyah 1 Wonogiri terletak di  Kecamatan Wonogiri, Kabupaten 

Wonogiri. Berdasarkan data observasi yang telah dilakukan, didapat ada 21 siswa 

yang kurang dengan kemampuan berbicara dari 26 siswa. Permasalahan tersebut 

harus segera diperbaiki. Dampak permasalahan tersebut yaitu siswa cenderung 

pasif dan tidak mampu menjawab pertanyaan dari guru.  

Metode mencertikan kembali, dapat digunakan sebagai metode alternatif 

untuk meningkatan kemampuan berbicara siswa. Metode menceritakan kembali 

ini merupakan metode mengajar yang dapat menumbuhkan kemampuan siswa 

dalam berbicara. Metode mencertikan kembali pada keterampilan berbicara ini 

lebih menekankan keaktifan siswa untuk menggali dan mengekspresikan 
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imajinasi danpikirannya. Apalagi jika metode menceritakan kembali dibantu 

dengan media elektronik yang berupa pemutaran film dan rekaman. Hal ini dapat 

menstimulasi pendengaran dan penglihatan siswa dalam keinginan untuk 

berbicara. Selanjutnya tugas siswa adalah berbicara tentang apa yang telah 

disimak dalam pembelajaran tadi dengan metode menceritakan kembali dan 

media elektronik berupa audio visual tersebut. Dapat dilihat sehingga melalui 

metode ini minat siswa menjadi lebih meningkat terhadap pembelajaran berbicara 

dan tidak takut lagi untuk berbicara di depan umum.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian tentang “Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Menggunakan Media Audio Visual Dengan Metode 

Menceritakan Kembali Pada Siswa Kelas III SD Muhammadiyah 1 Wonogiri 

Tahun Ajaran 2019/2020” sangat penting untuk dilakukan karena keterampilan 

berbicara dapat mempengaruhi penyesuian sosial dan pribadi seseorang. Selain 

itu, siswa memiliki kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya peningkatan keterampilan berbicara menggunakan media 

audio visual dengan metode menceritakan kembali pada siswa kelas III SD 

Muhammadiyah 1 Wonogiri? 

2. Apa solusi yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian untuk peningkatan 

keterampilan berbicara di SD Muhammadiyah 1 Wonogiri? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan upaya proses peningkatan keterampilan berbicara menggunakan 

metode menceritakan kembali dengan media audio visual  pada siswa kelas 

III SD Muhammadiyah 1 Wonogiri. 

2. Menguraikan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan keterampilan berbicara 

pada siswa kelas III SD Muhammadiyah 1 Wonogiri.  
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D. Manfaat Penelitian     

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya, 

khususnya terkait keterampilan berbicara menggunakan metode menceritakan 

kembali. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Agar siswa memiliki keterampilan berbicara yang baik dengan aspek 

keabsahan dan non keabsahan serta ikut aktif dalam pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

Guru mengetahui teknik dan metode pembelajaran. Guru menjadi aktif 

dan kreatif dalam memberikan pembelajaran kepada siswa menggunakan 

metode, sehingga tujuan pembelajaran yang dilakukan akan optimal. 

Guru menjadi lebih tahu alat evaluasi yang sesuai untuk mengukur 

keterampilan berbicara. 

c. Bagi Sekolahan 

Sebagai tolak ukur bagaimana upaya peningkatan keterampilan berbicara. 

Sekolah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang kondusif agar 

keterampilan berbicara siswa semakin tinggi yaitu dengan menambah 

buku dan perangkat pembelajaran. 

 

  


