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BAB  II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Deskripsi Teori  

2.1.1  Landasan Teori 

Teori memegang peranan sangat penting dalam penelitian. 

Hal ini seperti dinyatakan Singarimbun (1995: 37)  bahwa unsur 

penelitian yang paling besar peranannya  dalam penelitian adalah 

teori karena dengan  unsur inilah peneliti mencoba menerangkan  

fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat 

perhatiannya. Landasan teori atau tinjauan pustaka adalah kegiatan 

menelaah berbagai sumber informasi yang memuat teori-teori suatu 

keilmuan yang relevan dan melandasi suatu penelitian.  

 
2.1.2 Hakikat Kemampuan Guru 

Guru memegang sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran karena guru berperan sebagai agen transformasi dan 

fasilitasi ilmu pengetahuan maupun nilai-nilai moral kepada siswa. 

Paradigma guru sebagai knowledge transformator telah bergeser 

menjadi knowledge fasilitator. Konsekuensi perubahan paradigma 

tersebut, maka guru harus selalu memperkaya kemampuan 

pengetahuan dan meningkatkan kemampuan ketrampilannya 

terutama dalam metode, strategi dan pemanfaatan media 

pembelajaran. 
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Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 

tentang Guru, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemampuan 

guru atau yang sering disebut kompetensi guru merupakan 

seperangkat  pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Kompetensi guru ada empat macam meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. 

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 yang 

dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. Guru sebagai pendidik harus memiliki kualifikasi 

akademis dan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi professional, dan kompetensi sosial.  
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Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang 

berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelolaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substansif 

kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

  Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal 

yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak 

mulia. Kompetensi kepribadian ini merupakan kompetensi dasar 

yang dimiliki oleh setiap guru antara guru yang satu dengan yang 

lain berbeda. 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang 

berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi 

secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi 

materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi 

keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut serta 

menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Keterampilan 

profesional salah satunya dapat terlihat pada kemampuan guru saat 

menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas.   

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik 

sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul 
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secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Sikap luwes dan fleksibel seorang guru terhadap siswa dan teman 

sejawat merupakan salah satu cermin kompetensi sosial. 

Slameto (2003) mengatakan bahwa dalam proses belajar 

mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing 

dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. 

Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu 

yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan 

siswa. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah 

satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang 

dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan siswa. Secara 

lebih terperinci tugas guru berpusat pada: 

(1) mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi 

pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka 

panjang; 

(2) memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman 

belajar yang memadai; 

(3) membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, 

nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Demikianlah, dalam proses 

balajar mengajar guru tidak terbatas sebagai penyampai ilmu 

pengetahuan akan tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab 

akan keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Ia harus 
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mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa 

sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar secara aktif 

dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan 

tujuan. 

 

2.1.3. Hakikat Merancang dan Melaksanakan Pembelajaran 

Menurut Ardiansyah (2011:3), langkah yang guru lakukan 

dalam rangkaian aktivitas pengajaran meliputi rencana mengajar, 

proses belajar mengajar, penilaian, analisis dan umpan balik. Dalam 

siklus pembelajaran, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru 

adalah menyusun rencana mengajar. Dalam menyusun rencana 

mengajar ini hal-hal yang harus dipertimbangkan meliputi rincian 

komponen yang harus dicapai peserta didik, cakupan dan 

kedalaman materi, indikator pencapaian kompetensi, pengalaman 

belajar yang harus dialami peserta didik, persyaratan sarana belajar 

yang diperlukan, dan metode serta prosedur untuk menilaian 

ketercapaian kompetensi. 

Setelah rencana pengajaran tersusun dengan baik, guru 

melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana 

tersebut. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam proses 

belajar mengajar ini adalah adanya interaksi yang efektif antara 

guru, peserta didik dan sumber belajar lainnya sehingga menjamin 

terjadinya pengalaman belajar yang mengarah ke pencapaian 
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kompetensi oleh peserta didik. Untuk mengetahui dengan pasti 

ketercapaian kompetensi dimaksud, guru melakukan penilaian 

secara terarah dan terprogram. Penilaian harus digunakan sebagai 

proses untuk mengukur dan menentukan tingkat ketercapaian 

kompetensi, dan sekaligus untuk mengukur efektivitas proses 

belajar mengajar. Untuk itu, penilaian yang efektif harus diikuti 

oleh kegiatan analisis terhadap hasil penilaian dan merumuskan 

umpan balik yang perlu dilakukan dalam perencanaan proses belajar 

mengajar berikutnya. Dengan demikian, rencana mengajar yang 

disiapkan guru untuk siklus proses belajar mengajar berikutnya 

harus didasarkan pada hasil dan umpan balik penilaian sebelumnya. 

Jika dilakukan, maka kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

sepanjang semester dan tahun pelajaran merupakan rangkaian dari 

siklus proses belajar mengajar yang saling berkesinambungan. 

Menurut Rusman (2009: 340) mengatakan bahwa tahap 

merancang kegiatan pembelajaran adalah tahap yang akan 

berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. 

Kemampuan guru dalam hal ini dapat dilihat dari cara atau proses 

penyusunan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru. 

Merancang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

membuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan proses 

pembelajaran meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, Standar 

Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, 

metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil 

belajar, dan sumber belajar (BSNP, 2007: 1). Berikut ini penjelasan 

mengenai proses perencanaan pembelajaran tersebut yang meliputi: 

1) Silabus 

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat 

identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 

kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 

Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan 

Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta 

panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat 

dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok 

dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa sekolah, 

kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau 

Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. 

Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi dinas 

kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan 

untuk SD dan SMP, dan dinas provinsi yang bertanggung jawab 
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di bidang pendidikan untuk SMA dan SMK, serta departemen 

yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk 

MI, MTs, MA, dan MAK (BNSP, 2007: 2 ). 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan 

belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru 

pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara 

lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. 

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan 

dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang 

penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan 

penjadwalan di satuan pendidikan. Komponen RPP adalah: 

identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi, Kompetensi 

Dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, metode 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, penilaian 

hasil belajar, dan sumber belajar. 

3) Prinsip-prinsip Penyusunan RPP meliputi: memperhatikan 

perbedaan individu, mendorong partisipasi aktif peserta didik, 
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mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan 

umpan balik dan tindak lanjut, keterikatan dan keterpaduan, 

menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.  

4) Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran tersebut meliputi: persyaratan 

pelaksanaan proses pembelajaran, beban kerja minimal guru, 

buku teks pelajaran, pengelolaan kelas, pelaksanaan 

pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran ini, 

keterampilan mengajar guru akan diuji (BSNP, 2007: 4). 

Menurut Rusman (2009:341) mengatakan bahwa 

kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan 

pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan 

kelas, penggunaan media dan sumber belajar, serta penggunaan 

metode dan strategi pembelajaran. Semua itu merupakan tugas 

dan tanggung jawab guru yang dalam pelaksanaannya menuntut 

kemampuan guru secara optimal. 

Pengelolaan kelas adalah kemampuan menciptakan 

suasana kondusif di kelas guna mewujudkan proses 

pembelajaran yang menyenangkan. Pengelolaan kelas dalam 

pelaksanaan pembelajaran difokuskan pada pengaturan ruang 

atau setting tempat duduk ssiswa yang dilakukan secara 

bergantian. Tujuannya adalah memberikan kesempatan belajar 

secara merata kepada siswa. 

Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar 
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tidak hanya menggunakan media yang sudah tersedia seperti 

media cetak, media audio, dan media audio visual. Namun, 

kemampuan guru di sini lebih ditekankan pada penggunaan 

objek nyata yang ada di sekitar sekolahnya. 

Penggunaan media pembelajaran memiliki manfaat yang 

sangat penting dalam pembelajaran. Menurut Rahadi (2003:27) 

bahwa dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih 

menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu 

pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu 

pengetahuan.  

Penggunaan media pembelajaran dapat membawa 

manfaat yang positif, baik bagi guru maupun siswa. Secara lebih 

khusus dan rinci, Kemp dan Dayton (1985:72) mengidentifikasi 

beberapa manfaat media dalam pembelajaran yaitu sebagai 

berikut: 

1)   Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan 

Setiap guru dalam menafsirkan konsep materi pembelajaran 

tertentu dapat berbeda-beda, dengan menggunakan media 

pembelajaran perbedaan penafsiran tersebut dapat dihindari. 

Semua siswa akan melihat dan mendengarkan uraian materi 

melalui media yang sama maka siswa akan mendapatkan 

informasi yang sama antara siswa yang satu dengan yang lain.  

2)   Proses pembelajaran lebih jelas dan menarik 
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Media potensi yang dimiliki media dapat menyampaikan 

informasi melalui suara, gambar, warna, ataupun gerak, baik 

yang bersifat alami maupun manipulasi. Materi 

pembelajaran yang dikemas melalui media pembelajaran 

akan lebih jelas, lengkap dan menarik minat peserta didik.  

Sehingga siswa tumbuh rasa ingin tahu serta merangsang 

siswa mereaksi atau merespon baik secara fisik maupun 

secara emosional. 

3)   Proses pembelajaran lebih efektif 

Media mampu membantu guru melakukan komunikasi dua 

arah antara guru dan siswa, membangun interaksi yang 

dinamis karena jika tidak menggunakan media, guru akan 

cenderung berbicara satu arah yang berakibat hanya guru 

yang aktif sedangkan siswa tidak ikut melibatkan diri saat 

pembelajaran secara aktif.  

4)   Efisiensi dalam waktu dan tenaga 

Keterbatasan waktu dapat diatasi dengan menggunakan 

media, karena guru yang biasanya jika menyampaikan 

pembelajaran tidak bermedia harus menjelaskan semua 

bagian-bagiannya secara rinci dan menghabiskan waktu, 

namun dengan memanfaatkan media meskipun ada bagian-

bagian yang tidak dapat disampaikan oleh guru melalui kata-

kata atau ucapan, isi materi dapat ditangkap oleh peserta 
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didik sehingga waktu yang dimanfaatkan dapat lebih efisien. 

Isi materi akan lebih mudah dipahami siswa. 

5)   Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa 

Penggunaan media mampu memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menyerap isi materi pembelajaran yang lebih 

mendalam karena penggunaan media akan dapat melibatkan 

berbagai indra akan membawa hanyut perasaannya ke dalam 

proses pembelajaran membuat pemahaman siswa lebih baik. 

6) Memungkinkan proses belajar dapat dilaksanakan dimana 

saja 

Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa 

sehingga dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

belajar dengan leluasa, tanpa harus terikat dengan tempat 

dan waktu sehingga siswa akan termotivasi untuk dapat 

belajar secara  mandiri. 

7)  Menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan 

proses belajar 

Dengan menggunakan media proses pembelajaran lebih 

menarik, membuat siswa mencintai ilmu pengetahuan dan 

membangun kebiasaan siswa untuk dapat bersikap positif 

mencari berbagai sumber belajar sendiri. 
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8)  Peran guru akan terbantu oleh media, karena guru tidak 

menjadi satu-satunya sumber. Guru tidak perlu menjelaskan 

secara keseluruhan karena berbagi peran dengan media 

pembelajaran. 

Dalam kenyataan di lapangan, guru dapat memanfaatkan 

media yang sudah ada (by utilization), seperti globe, peta, 

gambar, dan sebagainya. Guru dapat juga mendesain media 

untuk kepentingan pembelajaran (by design) seperti yang 

membuat media foto, film, pembelajaran berbasis komputer, dan 

sebagainya.  

Dalam penggunaan metode pembelajaran guru 

diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan. R. 

Ibrahim dan Nana S. Sukmadinata dalam Rusman (2009: 4) 

mengatakan bahwa setiap metode pembelajaran memiliki 

kelebihan dan kelemahan dari berbagai sudut, namunyang 

penting bagi guru metode manapun yang digunakan haris jelas 

tujuan yang akan dicapai. 

Karena siswa memiliki ketertarikan yang sangat 

heterogen, idealnya seorang guru harus menggunakan 

multimetode, yaitu memvariasikan penggunaan metode 

pembelajaran di dalam kelas, seperti metode ceramah yang 

dipadukan dengan tanya jawab, dan penugasan atau metode 

diskusi dengan pemberian tugas, dan seterusnya, Hal ini 
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dilakukan untuk memjembatani kebutuhan siswa dan 

menghindari  terjadinya kejenuhan yang dialami siswa.  

5) Penilaian Hasil Pembelajaran 

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang 

ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan 

pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. Pada tahap ini seorang guru dituntut memiliki 

kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara 

evaluasi, penyusunan alat evaluasi, pengolahan dan penggunaan 

hasil evaluasi (Rusman, 2009: 342). 

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil 

pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi 

peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan 

laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses 

pembelajaran. Pada penelitian ini, penilaian dilaksanakan pada 

akhir pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar aspek 

berbicara. 

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan 

terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk 

tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, 

penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, 

portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran 

menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan 
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Penilaian Kelompok Mata Pelajaran. Pada penelitian ini, karena 

aspek berbicara yang akan diteliti, maka penilaian pada tes akhir 

menggunakan jenis tes lisan (BSNP, 2007: 3).  

Menurut Rusman (2009:343) yang dimaksud tes lisan 

adalah soal tes yang diajukan dalam bentuk lisan dan langsung 

dijawab oleh siswa. Tes ini pada umumnya ditujukan untuk 

mengulang atau mengetahui pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. 

Indikasi kemampuan guru dalam penyusunan alat-alat tes 

ini dapat digambarkan dari frekuensi penggunaan alat-alat tes 

secara variatif karena alat-alat tes yang telah disusun pada dasarnya 

akan digunakan sebagai alat penilaian hasil belajar. Pengolahan dan 

penggunaan hasil belajar dalam pelaksanaannya sangat berkaitan 

erat. Pengolahan hasil belajar yang baik akan tercermin pada 

penggunaan hasil belajar yang diaplikasikan ke dalam berbagai 

kegiatan pengembangan pembelajaran. 

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan 

hasil belajar, yaitu:  

1)  jika bagian-bagian tertentu dari materi pelajaran tidak 

dipahami oleh sebagian kecil siswa, guru tidak perlu 

memperbaiki program pembelajaran, melainkan cukup 

memberikan kegiatan remedial bagi siswa yang bersangkutan;  
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2)  jika bagian-bagian tertentu dari materi pelajaran tidak 

dipahami oleh sebagian siswa, maka diperlukan perbaikan 

dengan bagian-bagian  yang sulit dipahami. 

Menurut Rusman (2009: 355) ada beberapa hal yang 

menjadi kriteria dalam mengukur kemampuan guru merancang atau 

merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. 

Kriteria perencanaan pembelajaran yang baik meliputi:  

1)  Tujuan pembelajaran yang mencakup Standar Kompetensi, 

indikator, dan  ranah tujuan (komprehensif) harus sesuai 

kurikulum.  

2)  Bahan belajar harus sesuai dengan tujuan, disusun secara 

sistematis, sesuai kurikulum dan memberi bahan pengayaan.  

3)  Strategi/Metode pembelajaran, metode harus sesuai dengan 

tujuan, materi, penentuan langkah-langakah pebelajaran sesuai 

dengan metode, alokasi waktu sesuai dengan proporsi, metode 

berdasarkan kemampuan siswa, dan memberikan pengayaan. 

 4)  Media pembelajaran disesuaikan dengan tujuan, materi, 

kondisi kelas, jenis evaluasi, kemampuan guru, serta 

kebutuhan dan perkembangan siswa.  

5)  Evaluasi mengacu pada tujuan, bentuk evaluasi, jenis evaluasi, 

alokasi waktu, dan kaidah evaluasi. 

Dilihat dari kesejarahannya, penilaian dalam pembelajaran 

bahasa dapat dipilah menjadi tiga kategori, yakni penilaian yang 
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menggunakan pendekatan diskrit, integratif, dan pragmatik/ 

komunikatif. Penilaian pembelajaran bahasa dengan pendekatan 

diskrit, menurut Oller merupakan penilaian yang hanya 

menekankan atau menyangkut satu aspek kebahasaan. Jika dalam 

kebahasaan dikenal adanya aspek fonologi, morfologi, sintaksis, 

maka akan dijumpai adanya penilaian tentang fonologi, morfologi, 

dan sintaksis. Selain itu, dalam keterampilan berbahasa dikenal 

adanya keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan 

keterampilan menulis. Oleh karena itu, juga dapat dijumpai adanya 

penilaian menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.  

Penilaian pembelajaran bahasa dengan pendekatan integratif, 

kemunculannya sebagai reaksi terhadap penilaian diskrit yang 

dianggap memiliki banyak kelemahan. Tes integratif merupakan 

penilaian kebahasaan yang digunakan untuk mengukur beberapa 

aspek kemampuan atau keterampilan berbahasa. Dalam tes integratif, 

aspek-aspek kebahasaan tidak dipisah-pisahkan, melainkan 

merupakan satu kesatuan yang padu. Penilaian pembelajaran bahasa 

dengan pendekatan pragmatik, yaitu sebagai tes bahasa yang 

difungsikan untuk mengukur kemampuan berbahasa sesuai dengan 

situasi dan konteks pemakaiannya. Oller mengemukakan beberapa 

tes yang dapat dikategorikan sebagai tes pragmatik, yakni, cloze test, 

dikte, tanya jawab, wawancara, bercerita, mengarang, dan terjemahan 

(dalam Ardiansyah, 2001). 
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Proses pelaksanaan pembelajaran diharapkan dapat berjalan 

dengan baik. Untuk mengetahui hal tersebut ada kriteria tertentu 

yang dapat digunakan. Menurut (Rusman, 2009:356) kriteria 

melaksanakan pembelajaran yang baik meliputi hal-hal sebagai 

berikut:  

1)  Kemampuan membuka pembelajaran sebaiknya menarik 

perhatian siswa, memberi motivasi awal, memberi apersepsi, 

menyampaikan tujuan, memberi acuan bahan belajar yang 

akan diberikan.  

2)  Sikap guru dalam proses pembelajaran seharusnya jelas 

artikulasi suara, variasi gerakan badan tidak mengganggu 

perhatian siswa, antusiasme dalam penampilan, mobilitas 

posisi mengajar.  

3)  Penguasaan bahan belajar harus sesuai dengan langkah-

langkah dalam RPP, jelas dalam menyampaikan bahan belajar, 

jelas dalam memberikan contoh, memiliki wawasan yang luas 

dalam penyampaian bahan belajar.  

4)  Proses Pembelajaran (KBM) mencakup kesesuaian metode 

dengan bahan belajar, penyajian bahan belajar sesuai dengan 

tujuan/indikator yang telah ditetapkan, terampil dalam 

menanggapi dan merespon pertanyaan siswa, serta ketepatan 

dalam penggunaan alokasi waktu yang disediakan.  
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5)  Kemampuan menggunakan media pembelajaran diantaranya: 

memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media, kesesuaian 

media dengan materi, terampil dalam penggunaan media, 

meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

6)  Evaluasi pembelajaran yang baik memiliki kriteria penilaian 

relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan, menggunakan 

bentuk dan jenis ragam penilaian, sesuai RPP.  

7)  Kemampuan menutup pembelajaran meliputi: meninjau 

kembali materi yang telah diberikan, memberi kesempatan 

bertanya dan menjawab pertanyaan, memberi kesimpulan 

pembelajaran.  

8)  Tindak lanjut/ follow up sebaiknya mampu memberi tugas 

individu maupun kelompok, member informasi materi yang 

akan datang, memotivasi siwa untuk selalu rajin belajar.     

  

 2.1.4. Hakikat Aktivitas Berbicara 

Aspek berbicara merupakan salah satu aspek pembelajaran 

Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Aspek berbicara merupakan 

salah satu aspek bahasa yang harus dikembangkan meskipun di 

dalam UN tidak diujikan. Menurut Yunita (2008:1), berbicara 

adalah kebutuhan kita selaku manusia. Berbicara merupakan salah 

satu cara yang efektif bagi kita untuk berkomunikasi. Dengan 

berbicara kita bisa menyampaikan maksud dan tujuan serta buah 

pikiran kita dengan cepat. 
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Menurut Hoetomo (2005: 99), berbicara merupakan 

kepandaian manusia untuk mengeluarkan suara dan menyampaikan 

pendapat dari pikirannya. Berbicara artinya menyampaikan isi 

pikiran dan perasaan secara lisan dengan maksud agar orang lain 

mengerti. 

Menurut Munandar (2003: 5) berbicara adalah suatu 

kegiatan melisankan ide, gagasan, perasaan, dan pikiran yang 

dilakukan oleh seseorang agar dimengerti oleh orang lain. Berbicara 

atau berkomunikasi secara lisan perlu dikembangkan supaya siswa 

pandai bertanya, menyampaikan pendapat, berdiskusi, bergaul, dan 

memahami masalah kehidupan masyarakat. Jadi, berkomunikasi 

secara lisan khususnya sangat berpengaruh pada kehidupan 

seseorang.  

Utami (2004: 35) mengatakan komunikasi berasal dari kata 

communicate (bahasa latin) yang artinya memberitahukan. Menurut 

Willy P. dalam Kamus Bahasa Inggris (2007: 59) communication 

artinya hubungan atau suatu pertukaran informasi, konsep, ide, 

perasaan antara dua pihak atau lebih. Oxford Dictionary dalam LKE 

SMK Kewirausahaan (2004: 35) menyimpulkan bahwa komunikasi 

adalah penyelenggaraan tata hubungan kegiatan menyampaikan 

warta dari satu pihak dalam suatu organisasi. Komunikasi bertujuan 

saling menguntungkan dan menemukan kesamaan  persepsi. 
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Menurut Gordon (dalam Murjito, 2003: 78) bahwa 

komunikasi adalah cara penyampaian pesan melalui proses memberi 

kode/berkode. Apabila seorang anak merasa lapar, wajahnya 

nampak pucat, lemas dan perut berbunyi, hal itu merupakan proses 

encoding dalam berkomunikasi.  Komunikasi dalam pembelajaran 

adalah komunikasi ilmiah harus bersifat reproduktif, artinya si 

penerima pesan mendapatkan kopi yang benar-benar sama dengan 

prototype (bentuk asli) yang disampaikan oleh si pemberi pesan 

seperti foto kopi atau sebuah afdruk foto. 

Menurut Maksum (2005: 1) sukses komunikasi tidak terletak 

pada pengetahuan subjek saja, tetapi kemampuan berbicara efektif 

menjadi penting untuk dipelajari dan dilatih. Niks Flacks mantan 

artis, kreator terkenal dan pembicara pada power talk (kekuatan 

bicara) terkenal di Australia menyatakan, berbicara di depan umum 

adalah performance (penampilan) karena bukan terletak pada 

aktifitas alami yang diperoleh sejak lalu tetapi penekanan pada 

keterampilan berkomunikasi lebih dominan dan perlu pelatihan. 

Semakin sering keterampilan berbahasa dilatih, akan semakin 

lancar seseorang berbicara. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

berbicara merupakan salah satu aspek pembelajaran bahasa yang 

digunakan untuk berkomunikasi secara lisan. Kemampuan berbicara 
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tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia untuk 

mendukung berbagai aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, baik 

pada situasi yang formal, misalnya komunikasi di tempat kerja, 

maupun situasi nonformal, seperti komunikasi dengan anggota 

keluarga di lingkungan rumah 

 

2.1.5.  Materi Pembelajaran Berbicara di SD  

Materi pembelajaran aspek berbicara di sekolah dasar dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini yang  meliputi: 

Tabel 2.1. Materi pembelajaran aspek berbicara di sekolah dasar 

No.
Kelas / 

Semester 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasaa 

1. I / 1 2. Mengungkapkan 
pikiran, perasaan dan 
informasi, secara 
lisan dengan 
perkenalan dan tegur 
sapa, pengenalan 
benda dan fungsi 
anggota tubuh, dan 
deklamasi   

2.1  Memperkenalkan diri sendiri 
dengan kalimat sederhana dan 
bahasa yang santun 

2.2  Menyapa orang lain dengan 
menggunakan kalimat sapaan 
yang tepat dan bahasa yang 
santun 

2.3   Mendeskripsikan benda-benda 
di sekitar dan fungsi anggota 
tubuh 

2.4  Mendeklamasikan puisi anak 
dengan lafal dan intonasi yang 
sesuai 

2. I / 2 6. Mengungkapkan 
pikiran, perasaan, 
dan informasi secara 
lisan dengan gambar, 
percakapan 
sederhana, dan 
dongeng 

6.1  Menjelaskan isi gambar tunggal 
atau seri sederhana dengan 
bahasa yang mudah 

6.2 Melakukan percakapan 
sederhana dengan menggunakan 
kalimat dan kosakata yang 
sudah dikuasai 
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6.3   Menyampaikan rasa suka atau 
tidak suka tentang suatu hal 
atau kegiatan dengan alasan 
sederhana 

6.4  Memerankan tokoh dongeng 
atau cerita rakyat yang disukai 
dengan ekspresi yang sesuai   

3. II / 1 2. Mengungkapkan 
pikiran, perasaan, 
dan pengalaman 
secara lisan melalui 
kegiatan bertanya, 
bercerita, dan 
deklamasi 

2.1  Bertanya kepada orang lain 
dengan menggunakan pilihan 
kata yang tepat dan santun 
berbahasa 

2.2  Menceritakan kegiatan sehai-
hari dengan bahasa yang mudah 
dipahami orang lain 

2.3 Mendeklamasikan puisi dengan 
ekspresi yang tepat 

4. II / 2 6. Mengungkapkan 
secara lisan  
beberapa informasi 
dengan 
mendeskripsikan 
benda dan bercerita  

6.1  Mendeskripsikan tumbuhan atau 
binatang di sekitar sesuai ciri-
cirinya dengan menggunakan 
kalimat yang mudah dipahami 
orang lain 

6.2  Menceritakan kembali cerita 
anak yang didengarkan dengan 
menggunakan kata-kata sendiri 

5. III / 1 2. Mengungkapkan 
pikiran, perasaan, 
pengalaman, dan 
petunjuk dengan 
bercerita dan 
memberikan 
tanggapan / saran 

2.1 Menceritakan pengalaman yang 
mengesankan dengan 
menggunakan kalimat yang 
runtut dan mudah dipahami 

2.2 Menjelaskan urutan membuat 
atau melakukan sesuatu dengan 
kalimat yang runtut dan mudah 
dipahami 

2.3 Memberikan tanggapan dan 
saran sederhana terhadap suatu 
masalah yang menggunakan 
kalimat yang runtut dan pilihan 
kata yang  tepat 

6. III / 3 6. Mengungkapkan 
pikiran, perasaan, 
dan pengalaman 
secara lisan dengan 
bertelepon dan 
bercerita  

6.1 Melakukan percakapan melalui 
telepon / alat komunikasi 
sederhana dengan menggunakan 
kalimat ringkas 

6.2 Menceritakan peristiwa yang 
pernah dialami, dilihat, atau 
didengar 
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7. IV / 1 2. Mendeskripsikan 
secara lisan tempat 
sesuai denah dan 
petunjuk penggunaan 
suatu alat 

2.1 Mendeskripsikan tempat sesuai 
dengan denah atau gambar 
dengan kalimat yang runtut 

2.2 Menjelaskan petunjuk 
penggunaan suatu alat dengan 
bahasa yang baik dan benar 

8. IV / 2 6. Mengungkapkan 
pikiran, perasaan, 
dan informasi dengan 
berbalas pantun dan 
bertelepon 

6.1 Berbalas pantun dengan lafal dan 
intonasi yang tepat 

6.2 Menyampaikan pesan yang 
diterima melalui telepon sesuai 
dengan isi pesan 

9. V / 1 2. Mengungkapkan 
pikiran, pendapat, 
perasaan, fakta 
secara lisan dengan 
menanggapi suatu 
persoalan, 
menceritakan hasil 
pengamatan, atau 
berwawancara 

2.1 Menanggapi suatu persoalan atau 
peristiwa dan memberikan saran 
pemecahannya dengan 
memperhatikan pilihan kata dan 
santun berbahasa 

  

   2.2 Menceritakan hasil pengamatan / 
kunjungan dengan bahasa yang 
runtut, baik dan benar 

2.3 Berwawancara sederhana 
dengan narasumber (petani, 
pedagang, nelayan, karyawan, 
dll.) dengan memperhatikan 
pilihan kata dan santun 
berbahasa   

10. V / 2 6. Mengungkapkan 
pkiran dan perasaan 
secara lisan dalam 
diskusi dan bermain 
drama 

6.1 Mengomentari persoalan faktual 
disertai alasan yang mendukung 
dengan memperhatikan pilihan 
kata dan santun berbahasa  

6.2 Memerankan tokoh drama 
dengan lafal, intonasi, dan 
ekspresi yang tepat. 

11. VI / 1 2. Memberikan 
informasi dan 
tanggapan secara 
lisan 

2.1 Menyampaikan pesan / 
informasi yang diperoleh dari 
berbagai media dengan bahasa 
yang runtut, baik, dan benar 
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2.2 Menanggapi (mengkritik/ 
memuji) sesuatu hal disertai 
alasan dengan menggunakan 
bahasa yang santun 

12. VI / 2 6. Mengungkapkan 
pikiran, perasaan, 
dan informasi dengan 
berpidato, 
melaporkan isi buku, 
dan baca puisi 

6.1 Berpidato atau presentasi untuk 
berbagai keperluan (acara 
perpisahan, perayaan ulang 
tahun, dll.) dengan lafal, 
intonasi, dan sikap yang tepat 

6.2 Melaporkan isi buku yang 
dibaca (judul, pengarang, jumlah 
halaman, dan isi) dengan kalimat 
yang runtut 

6.3 Membacakan puisi karya sendiri 
dengan ekspresi yang tepat  

(Sumber: Panduan KTSP, 2006:22).   
 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

materi pembelajaran aspek berbicara di sekolah dasar meliputi 

berbagai macam kemampuan, yaitu kemampuan untuk 

menyampaikan atau mengungkapkan secara lisan mengenai 

berbagai macam hal, seperti mengemukakan pikiran, pendapat, 

perasaan, pengalaman, informasi, fakta dan lain-lain. Materi 

tersebut mengarahkan siswa untuk dapat memiliki kemampuan 

untuk mengungkapkan secara lisan berbagai hal secara sistematis 

dan runtut. Selain itu, siswa juga dilatih untuk bersikap santun 

dalam berbicara melalui pilihan kata, lafal, ekspresi dan intonasi 

yang tepat.  

Menurut Ardiansyah (2011) standar kompetensi yang harus 

dicapai melalui pembelajaran Bahasa Indonesia adalah meningkatkan 
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kemampuan peserta didik untuk berkomununikasi dalam Bahasa 

Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan serta menimbulkan 

penghargaan terhadap hasil cipta manusia Indonesia. Standar 

kompetensi tersebut dimaksudkan agar peserta didik siap mengakses 

situasi multiglobal lokal yang berorientasi pada keterbukaan dan 

kemasadepanan. Untuk itu, maka guru harus dapat membantu mereka 

membangun berbagai strategi komunikasi yang membuat mereka 

dapat menghadapi situasi kritis yang akan mereka hadapi. 

Terkait dengan kompetensi yang harus dicapai melalui 

pembelajaran bahasa Indonesia, secara khusus pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah dasar bertujuan mengembangkan kemampuan 

berbahasa Indonesia siswa sesuai dengan fungsi bahasa sebagai 

wahana berpikir dan wahana berkomunikasi untuk mengembangkan 

potensi intelektual, emosional, dan sosial. Bahasa sangat fungsional 

dalam kehidupan manusia, karena selain merupakan alat komunikasi 

yang paling efektif, berpikir pun menggunakan bahasa. 

Keterampilan berbicara mempunyai keterkaitan yang erat 

dengan keterampilan berbahasa lainnya, yaitu menyimak, membaca, 

dan menulis. Hubungan tersebut dapat diuraikan melalui penjelasan 

sebagai berikut: 

a.   Hubungan Berbicara dengan Menyimak 

Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang 

berbeda namun berkaitan erat dan tak terpisahkan. Kegiatan 
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menyimak didahului oleh kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara 

dan menyimak saling melengkapi dan berpadu menjadi 

komunikasi lisan, seperti dalam bercakap-cakap, diskusi, 

bertelepon, tanya-jawab, interview, dan sebagainya. 

Kegiatan berbicara dan menyimak saling melengkapi, 

tidak ada gunanya orang berbicara bila tidak ada orang yang 

menyimak. Tidak mungkin orang menyimak bila tidak ada 

orang yang berbicara. Melalui kegiatan menyimak siswa 

mengenal ucapan kata, struktur kata, dan struktur kalimat.  

 b.  Hubungan Berbicara dengan Membaca 

Berbicara dan membaca berbeda dalam sifat, sarana, dan 

fungsi. Berbicara bersifat produktif, ekspresif melalui sarana 

bahasa lisan dan berfungsi sebagai penyebar informasi. 

Membaca bersifat reseptif melalui sarana bahasa tulis dan 

berfungsi sebagai penerima informasi. 

Bahan pembicaraan sebagian besar didapat melalui 

kegiatan membaca. Semakin sering orang membaca semakin 

banyak informasi yang diperolehnya. Hal ini merupakan 

pendorong bagi yang bersangkutan untuk mengekspresikan 

kembali informasi yang diperolehnya antara lain melalui 

berbicara. 

 c.   Hubungan Berbicara dengan Menulis 

Kegiatan berbicara maupun kegiatan menulis bersifat 

produktif-ekspresif. Kedua kegiatan itu berfungsi sebagai 
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penyampai informasi. Penyampaian informasi melalui kegiatan 

berbicara disalurkan melalui bahasa lisan, sedangkan 

penyampaian informasi dalam kegiatan menulis disalurkan 

melalui bahasa tulis. 

Informasi yang digunakan dalam berbicara dan menulis 

diperoleh melalui kegiatan menyimak ataupun membaca. 

Keterampilan menggunakan kaidah kebahasaan dalam kegiatan 

berbicara menunjang keterampilan menulis. Keterampilan 

menggunakan kaidah kebahasaan menunjang keterampilan 

berbicara. 

  

2.1.6.  Bahan-Bahan Pembelajaran Berbicara 

Sebagai pendukung upaya guru dalam membelajarkan 

pembelajaran berbicara beberapa bahan pelajaran yang digunakan 

disesuaikan dengan metode pembelajaran yang digunakan. 

Kesesuaian itu diperlukan karna antara media/bahan pembelajaran 

dengan metode saling terkait. Bahan pembelajaran tersedia apbila 

tidak didukung oleh metode yang tepat maka pembelajaran menjadi 

tidak bermakna. Demikian pula jika metode pembelajaran dengan 

prosedur yang teratur dan baik tetapi tidak dilengkapi dengan media 

ataau bahan ajar yang baik maka proses pembelajaran menjadi tidak 

baik pula.  
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Beberapa bahan atau media yang layak dipertimbangkan 

dalam membelajarkan berbicara kepada siswa SD adalah: 

1.  Media bacaan sederhana baik fiksi maupun non fiksi yang 

dibaca habis oleh siswa yang diramu dengan metode tanya 

jawab diskusi dan bermain peran. 

2. Media audio visual yang disajikan oleh guru yang diramu 

dengan metode diskusi, tanya jawab dan bermain peran. Melalui 

tema yang disajikan pada media tersebut guru memancing siswa 

agar dapat berbicara. 

3. Cerita rekaan guru berdasarkan kejadian yang bersifat fiktif 

ataupun fakta, yang diakhiri dengan kegiatan diskusi yang 

memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berpendapat 

dan setiap pendapat adalah baik dan mendapat reward dari guru.  

4. Bahan dibawa sendiri oleh siswa melalui metode penugasan 

dimana siswa ditugaskan untuk menceritakan pengalamannya 

sendiri berdasarkan suatu tema yang selanjutnya disajikan oleh 

siswa dalam bentuk tulisan untuk mempermudah guru dalam 

mengevaluasi. Dengan kegiatan ini akan didapatkan manfaat 

berganda selain siswa dibelajarkan tentang berbicara selebihnya 

mereka akan mendapat pembelajaran menulis pula. 

5. Kegiatan membahas puisi yang disajikan oleh siswa untuk 

kemudian di paraprase. Kegiatan diskusi dapat mengikutinya 

sehingga terjadi interaksi lebih baik antara siswa dan guru. 

(http://baliteacher.blogspot.com/2011/05/metode-pembelajaran-

berbicara-bahasa.html) 
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2.1.7.  Metode Pembelajaran Berbicara 

Metode pembelajaran yang tepat sangat dibutuhkan agar 

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan mencapai 

hasil yang memuaskan. Tanpa metode yang tepat maka bahan 

pembelajaran dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa 

menjadi tidak berarti. Menurut Teacher Creative Corner (2011) 

beberapa metode pembelajaran yang layak dipertimbangkan dalam 

kegiatan berbicara pada pembelajaran Bahasa Indonesia SD adalah 

sebagai berikut: 

a.  Metode Ulang Ucap 

Kegiatan ini dapat dimulai dari kegiatan sederhana terutama 

untuk kelas awal SD yaitu dengan menugaskan siswa 

mengulang kata yang diucapakan oleh guru. 

b.  Metode Lihat Ucap 

Siswa ditugaskan untuk mengucapkan sesuatu kata atau kalimat 

yang berhubungan dengan benda yang diperlihatkan oleh guru 

c.  Metode Memberikan Deskripsi 

Dengan metode ini siswa diberikan tugas untuk untuk 

mendeskripsikan suatu benda yang diperlihatkan oleh guru. 

Keterampilan yang dilatih selain kemampuan pokok yaitu 

mengungkapkan pendapat adalah mengamati benda, memilih 

dan mencocokkan sehingga sangat cocok diterapkan pada siswa 

kelas awal sampai menengah di Sekolah Dasar. 
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d.  Metode Menjawab Pertanyaan 

Metode ini sudah sangat umum sehingga dapat diterapkan pada 

kondisi dan jenis sembarang bahan ajar. Pertanyaan dapat 

dikondisikan sedemian rupa oleh guru untuk merangsang 

kreatifitas berfikir dan menyampaikan tanggapan terhadap suatu 

masalah yang diajukan. 

e.  Metode Bertannya 

Metode bertanya juga sangat layak digunaka pada sembarang 

bahan ajar. Dengan menyajikan bahan ajar telebih dahulu 

kemudian siswa ditugaskan untuk membuat pertanyaan tentang 

sesuatu yang tidak dipahami oleh siswa atau bahkan dalam 

tataran menguji materi ajar itu sendiri. Dengan bertanya mereka 

akan mendapat jawaban dan tanggapan tersebut. Tanggapan dan 

jawaban tersebut yang diterima oleh siswa akan masuk dalam 

suatu kondisi benar dan tidak. Apabila siswa memang dasarnya 

adalah murni bertanya maka setelah mendengarkan 

jawaban/tanggapan dan menganalisanya akan menanggapi benar 

atau salah. Dan apabila siswa bermaksud menguji sudah barang 

tentu mereka sudah memiliki jawaban dan hal itu adalah proses 

berfikir yang selangkah lebbih maju. Sehingga siswa ini 

tergolong memiliki kecerdasan lebih dan layak mendapatkan 

penghargaaan yang lebih pula. Kondisi-kondisi unik lainnya 

dapat ditemui secara langsung dilapangan dengan tingkat variasi 

dan kompleksitas yang lebih tinggi. 
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f.  Metode Pertanyaan Menggali 

Metode ini sangat baik digunakan jika kondisi siswa yang 

stagnan dan dengan rata-rata tingkat pemahaman bahkan IQ 

biasa-biasa saja. Karena untuk mengantarkan mereka kepada 

suatu pemahaman yang menjadi tujuan pembelajaran diperlukan 

langkah-langkah yang menggiring siswa sehingga sampai pada 

suatu keadaan paham kepada tema atau permasalahan yang 

ingin kita sampaikan. Terkadang usaha ini agak sulit dan 

membuat jengkel karena harus berputar-putar mencari 

pengandaian dan logika lain, akan tetapi disinilah letak seni 

sebagai guru. Akhirnya siswa akan dapat berbicara untuk 

menyampaikan gagasan, ide dan pendapat mereka. 

g.  Metode Melanjutkan 

Pada kegiatan ini siswa secara bergilir ditugaskan untuk 

membuat ide cerita dan siswa yang lainnya melanjutkan cerita 

tersebut. Dalam keadaan tertentu dapat dikondisikan suatu 

bentuk permainan dalam kegiatan ini. 

h.  Metode Menceritakan Kembali 

Kegiatan ini sudah sangat umum dilaksanakan terutama dalam 

pembelajaran yang menggunakan bahan ajar cerita, baik fiksi 

maupun non fiksi. Siswa ditugaskan untuk membaca atau 

mendengar cerita untuk kemudian menceritakan kembali isi 

cerita tersebut secara lisan di depan teman-teman mereka yang 
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berperan sebagai audien. Dengan kegiatan ini maka siswa akan 

tertantang untuk berlomba memahami cerita yang sudah pernah 

mereka dengar atau basa. 

i.  Metode Percakapan atau Bermain Peran 

Kegiatan ini sangat baik dilaksanakan untuk pemahaman tingkat 

lanjut tentang suatu cerita dimana dengan memerankan siswa 

akan lebih memahami bukan hanya kepada alur cerita akan 

tetapi akan lebiih kepada penjiwaan karakter masing masing 

tokoh. Dalam keadaan ini pemahaman siswa terhadap cerita 

akan utuh karena dengan berbicara mengucapkan naskah cerita 

atau drama mereka akan sangat menghayati setiap adegan dan 

untaian kata percakapan yang diucapkan. 

j.  Metode Parafrase 

Metode ini dapat dilaksanakan dalam kegiatan belajar 

menggunakan bahan ajar puisi yang selanjutnya dirubah 

menjadi prosa yang kemudian siswa ditugaskan menceritakan 

secara lisan hasil paraprase tersebut. 

k.  Metode Reka Cerita Gambar 

Metode ini sangat kreatif dan layak untuk dicoba karena dengan 

menyajikan gambar acak siswa akan mereka kembali dengan 

susunan yang benar urutan gambar tersebut. Dalam kegiatan 

tersebut dengan sudah sangat pasti mereka akan berbicara 

setelah guru bertanya, “Anak anak, Bagaimanakah susunan yang 

benar dari gambar tersebut ?” . 
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l.  Metode Memberi Petunjuk 

Metode ini layak juga untuk dicoba terutama untuk mempelajari 

bahan ajar tentang denah, petunjuk penggunaan obat dan alat 

tertentu. Dengan penugasan untuk menyampaikan hal tersebut 

siswa akan tertantang untuk berbicara dan menyampaikan 

penjelasan berdasarkan ide dan pendapat masing-massing 

melalui bahasa sederhana dan sesederhanapun penyampaian 

layak mendapat penghargaaan. 

m.  Metode Pelaporan 

Melalui pengamatan terhadap obyek pada kegiatan tertentu 

siswa kemudian melaporkan hasil pengamatan dengan 

penyampaian lisan yang didahului oleh konsep tulisan. Dalam 

hal ini terjadi proses mirip dengan proses pada metode 

identifikasi akan tetapi memiliki tingkat kerumitan yang lebih 

tinggi. Sehingga sesederhana apapun penyampaian siswa layak 

dihargai karena sebagai awal mula yang baik untuk proses 

penelitian dan pelaporan dalam kegiatan ilmiah yang sangat 

mendukung proses meningkatkan kreatifitas siswa. 

n.  Metode Wawancara 

Kegiatan ini adalah kegiatan tingkat tinggi dari bertanya hingga 

menganalisa jawaban audien kemudian mengajukan pertanyaan 

berikutnya yang diikuti oleh proses pelaporan layaknya seorang 

wartawan. Proses berbicara dari kegiatan ini adalah awal dari 

membentuk pribadi yang kritis dan santun . 
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o.  Metode Diskusi 

Kegiatan ini adalah proses interaksi tingkat tertinggi yang 

merangsang daya fikir, logika, kritis dan santun. Dalam kegiatan 

ini sejelek apapun pendapat, sanggahan dan klarifikasi siswa 

adalah hal yang maha baik dalam memulai suatu sikap peka 

terhadap lingkungan dan isu-isu tertentu dalam mencari jalan 

keluar. Dimana sudah barang tentu merupakan kreatifitas yang 

sangat layak mendapat penghargaan. 

p.  Metode Bertelpon 

Seiring dengan teknologi informasi yang kian maju maka 

keterampilan bertelpon sangat penting dalam membentuk sikap 

cepat, efektif dan sopan dalam berkomunikasi. Karena berbicara 

melalaui telpon tanpa hadirnya lawan bicara secara langsung 

memerlukan tingkat kepekaan yang tinggi dalam tata cara 

pergaulan sehari-hari dalam kegiatan bertelpon 

q.  Metode Dramatisasi 

Metode ini adalah kelanjutan dari kegiatan bermain peran yang 

dilengkapi dengan tema, seting, perwatakan, seting dan naskah 

drama yang ditampilkan secara utuh. Kegiatan ini penuh dengan 

kegiatan berbicara sesuai dengan tuntunan naskah yang runtut.  

 

 2.1.8. Hasil Belajar  

Menurut Hamalik (2008: 154) belajar adalah perubahan 

tingkah merupakan proses yang komplek dan senantiasa 

berlangsung dalam berbagai situasi dan kondisi. Sementara Percival 
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dan Ellington dalam Depdiknas (2004: 3) menggambarkan model 

sistem pendidikan dalam proses belajar yang berbentuk kotak hitam 

(black box). Masukan (input) untuk sistem pendidikan atau sistem 

belajar terdiri dari orang, informasi, dan sumber lainnya. Keluaran 

(output) terdiri dari orang/peserta didik dengan penampilan yang 

lebih maju dalam berbagai aspek. Di antara masukan dan keluaran 

terdapat “black box” yang berupa proses belajar atau pendidikan. 

Pada dasarnya, belajar merupakan masalah bagi setiap orang. 

Dengan belajar maka pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, nilai, 

sikap, tingkah laku dan semua perbuatan manusia terbentuk, 

disesuaikan dan dikembangkan. Dari berbagai pandangan para ahli 

yang mencoba memberikan definisi belajar dapat diambil 

kesimpulan bahwa belajar selalu melibatkan tiga hal pokok yaitu 

adanya perubahan tingkah laku, sifat perbuatan yang relatif 

permanen, dan perbuatan yang disebabkan oleh interaksi dengan 

lingkungan, bukan oleh proses kedewasaan ataupun perubahan-

perubahan kondisi fisik yang temporer sifatnya. Jadi pada prinsip 

antara peserta didik dengan sumber-sumber atau objek belajar, baik 

yang secara sengaja dirancang (by design) maupun yang tidak secara 

sengaja dirancang namun dimanfaatkan (by utilization). Proses 

belajar tidak hanya terjadi karena adanya interaksi antara peserta 

didik dengan guru, namun dapat pula diperoleh lewat interaksi antara 

peserta didik dengan sumber-sumber belajar lainnya. 

Pengaruh Kemampuan Guru..., Munjiati, Pascasarjana UMP 2011



 
 

48

Menurut  Dewey dalam Depdiknas (2004: 4), tugas sekolah adalah 

memberi pengalaman belajar yang tepat bagi peserta didik. Selanjutnya  

ditegaskan bahwa tugas guru adalah membantu peserta didik menjalin 

pengalaman belajar yang satu dengan yang lain, termasuk yang baru dengan 

yang lama, pengalaman belajar yang baru melalui pengalaman belajar yang 

lama akan melekat pada struktur kognitif peserta didik dan menjadi 

pengetahuan baru bagi peserta didik. 

Menurut Vygotsky (dalam Suchaini, 2011), terdapat hubungan yang 

erat antara pengalaman sehari-hari dengan konsep keilmuan (scientific), 

tetap ada perbedaan secara kualitatif antara berfikir kompleks dan berfikir 

konseptual. Berfikir kompleks didasarkan atas kategorisasi objek 

berdasarkan suatu situsi, sedangkan berpikir konseptual berbasis pada 

pengertian yang lebih abstrak. Ia menegaskan bahwa pengembangan 

kemampuan menganalisis, membuat hipotesis, dan menguji pengalaman 

pada dasarnya terpisah dari pengalaman sehari-hari. Kemampuan ini tidak 

ditentukan oleh pengalaman sehari-hari. Kemampuan ini tidak ditentukan 

oleh pengalaman sehari-hari, tetapi lebih tergantung pada tipe spesifik 

interaksi sosial. 

Menurut Ausubel (dalam Dahar, 1988), pengalaman belajar baru akan 

masuk ke dalam memori jangka panjang dan akan menjadi pengetahuan baru 

apabila memiliki makna. Pengalaman belajar adalah interaksi antara subjek 

belajar dengan objek belajar, misalnya peserta didik mengerjakan tugas 

membaca, melakukan pemecahan masalah, mengamati suatu gejala 
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peristiwa, percobaan, dan sejenisnya. Agar pengalaman belajar yang baru 

menjadi pengetahuan baru, semua konsep dalam matapelajaran diusahakan 

memiliki nilai terapan di lapangan. 

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh ketika seseorang telah 

mengikuti pembelajaran di sekolah dengan ditandainya perubahan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang lebih baik. Karena hasil  belajar siswa  

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya aspek berbicara masih 

rendah, maka peneliti mencari penyebabnya apakah hal itu dipengaruhi oleh 

kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. 

Perwujudan hasil belajar juga dapat dilihat dari prestasi belajar yang 

dicapai oleh siswa. Menurut Ardiansyah (2011) prestasi belajar merupakan 

gambaran dari suatu tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. Banyak faktor 

yang turut mempengaruhi sekaligus menentukan keberhasilan dalam belajar 

ini. Guru yang sering memberikan latihan-latihan dalam rangka pemahaman 

materi akan menghasilkan siswa yang lebih baik bila dibandingkan dengan 

guru yang hanya sekedar menjelaskan dan tidak memberi tindak lanjut 

secara kontinyu. Dengan kata lain, prestasi belajar siswa sangat ditentukan 

oleh cara mengajar guru yang akan menciptakan kebiasaan belajar pada 

siswa. 

Suryasubrata (1993:28) mengemukakan pendapatnya bahwa prestasi 

belajar merupakan hasil usaha, sedangkan belajar lebih menekankan pada 

proses kegiatan. Jadi prestasi belajar adalah hasil usaha dari kegiatan belajar. 

Sementara Sadikun (1994:28) mengatakan bahwa: prestasi belajar adalah 
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kecakapan nyata yang dapat diukur secara langsung dengan tes dan dapat 

dihitung hasilnya. Prestasi belajar berwujud angka-angka, hasil ulangan, 

hasil ujian, dan tugas-tugas, dan ukuran secara operasional dari konsep 

prestasi belajar. Jadi prestasi belajar merupakan sesuatu yang dapat diukur 

dengan kriteria-kriteria tertentu. 

Menurut Howard Kingsley yang dikutip oleh Sudjana (1990: 22) 

membagi tiga hasil belajar, yaitu: 1) keterampilan, 2) pengetahuan dan 

pengertian, 3) sikap dan cita-cita. Hasil belajar yang berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap serta nilai dapat diukur, tinggi rendahnya 

pengukuran dengan memberikan tugas yang sesuai dengan komponen hasil 

belajar yang diinginkan. Dalam setiap terjadinya proses belajar mengajar 

pada umumnya anak didik berusaha mencapai hasil yang setinggi-tingginya. 

Pencapaian siswa di dalam proses belajar mengajar itu berupa nilai yang 

selanjutnya disebut sebagai prestasi belajar. 

Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan baik 

tujuan kurikuler maupun instruksional, menggunakan klasifikasi hasil 

belajar dari Benjamin Bloom (dalam Sudjana, 1990: 22), yang secara garis 

besarnya membagi dalam tiga ranah yaitu, ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari empat 

aspek, yaitu: 

1) pengetahuan atau mengingat; 

2) pemahaman, yaitu penjelasan dengan susunan kalimatnya sendiri 

sesuai yang dibaca atau didengarkan; 
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3) aplikasi, yaitu penggunaan abstraksi pada situasi konkret atau situasi 

umum; 

4) sintesis, yaitu penyusunan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam 

bentuk menyeluruh; 

5) evaluasi, yaitu pemberian keputusan tentang suatu nilai yang 

mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan, 

metode dan lain-lain; 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Sikap seseorang 

dapat diramalkan perubahan, bila seseorang telah memiliki penguasaan 

kognitif tingkat tinggi. Penilaian hasil belajar afektif  kurang mendapat 

perhatian dari guru yang tampak hanya dalam tingkah laku seperti 

perhatian terhadap pelajaran, disiplin, kebiasaan belajar, dan lain-lain. 

c. Ranah Psikomotoris 

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan 

(skill) dan kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan 

keterampilan yakni: 

1) gerakan refleks (keterampilan pada gerakan tidak sadar); 

2) keterampilan pada gerakan-gerakan dasar; 

3) kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, 

motoris; 

4) kemampuan di bidang fisik misalnya kekuatan, ketepatan; 

5) gerakan-gerakan skill mulai sederhana sampai keterampilan 

kompleks; 
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6) kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non decursive 

seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Sudirman A. Tabrani dan Rusyam Zainal Arifin, seperti dikutip 

Ardiansyah (2011), menyatakan bahwa berkaitan dengan prestasi belajar ada 

tiga tujuan penelitian dalam proses belajar mengajar, yaitu: 

a.  Pengambilan keputusan tentang hasil belajar. 

b.  Pemahaman tentang peserta didik. 

c.  Perbaikan dalam pengembangan program pengajaran. 

Pengambilan keputusan tentang hasil belajar ini merupakan suatu 

keharusan yang harus dilakukan oleh guru untuk menentukan tinggi 

rendahnya prestasi belajar siswa. Di samping itu penilaian terhadap prestasi 

belajar siswa juga untuk memahami dan mengetahui tentang siap dan 

bagaimana peserta didik itu. Pemahaman tentang peserta didik ini untuk 

mengetahui kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang 

dimilikinya, agar mempermudah dan membantu guru dalam mengembangkan 

program pengajaran yang harus diberikan.  

Prestasi belajar siswa, termasuk dalam pembelajaran berbicara, dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Tim Penulis Buku Psikologi 

Pendidikan IKIP Yogyakarta (dalam Sadikun, 1994:60), bahwa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah: faktor yang terdapat dalam diri individu 

yang sedang belajar dan faktor yang berasal dari luar individu.  

Faktor yang berasal dari dalam individu dikelompokkan menjadi 

dua faktor yaitu faktor psikis dan faktor fisik. Yang termasuk faktor psikis 
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meliputi: kognitif, efektif, dan pikomotor, campuran dan kepribadian. Yang 

termasuk faktor fisik kondisi tubuh meliputi indra, syarat dan anggota 

badan, organ-organ dalam tubuh. Faktor psikis dan fisik ini keadaannya ada 

yang ditentukan oleh faktor keturunan, ada yang oleh faktor lingkungan, dan 

ada pula dari kedua faktor tersebut. Sementara faktor yang berasal dari luar 

individu dikelompokkan menjadi: faktor alam, faktor sosial, ekonomi, guru, 

metode, kurikulum, program, materi, sarana dan prasarana. 

Wingkel (1993: 24) juga mengemukakan pendapatnya tentang 

beberapa faktor atau unsur yang dapat mempengaruhi prestasi belajar, yang 

terdiri dari: 1) Intelegensi, 3) Motivasi belajar, 3) Perasaan umum, 4) Sikap, 

5) Minat, 6) Keadaan psikis, 7) Situasional. 

Untuk menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan 

pengajaran, perlu dilakukan usaha atau tindakan pengevalusian, dimana 

evaluasi pada dasarnya dapat memberikan pertimbangan atau penilaian 

berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Nurkancana dan Sumartana (1986: 1) 

yang dimaksud dengan evaluasi adalah: “suatu tindakan atau proses untuk 

menentukan nilai dari pada sesuatu”. Evaluasi yang berarti pengungkapan 

dan pengukuran hasil belajar itu, pada dasarnya merupakan proses 

penyususnan deskripsi siswa, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Evaluasi pendidikan adalah suatu proses pembuatan pertimbangan 

tentang jasa, nilai, atau manfaat program, hasil dan proses. Evaluasi 

biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan, misalnya 

tentang akan digunakan atau tidaknya sesuatu sistem, strategi atau metode. 

Pengaruh Kemampuan Guru..., Munjiati, Pascasarjana UMP 2011



 
 

54

Sukmadinata (2005) mengemukakan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk 

menyempurnakan program, kelayakan program, program dilanjutkan atau 

dihentikan, diubah atau diganti. Sedangkan Suharsimi Arikunto dan Cepi 

Safruddin (dalam Ardiansyah, 2011) menyatakan bahwa ada dua macam 

tujuan evaluasi yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umum 

diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus 

diarahkan pada masing-masing komponen. 

Pengertian evaluasi menurut deskripsinya dapat dibedakan menjadi 

beberapa macam, yaitu: 

1.  Evaluasi adalah proses memahami atau memberikan arti, mendapatkan 

dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak–pihak yang 

mengambil keputusan. 

2. Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam- 

dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui 

sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan 

mengembangkan kemampuan belajar. 

3.  Dalam rangka pengembangan system intruksional, evaluasi merupakan 

suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh program telah berjalan 

sebagaimana yang telah direncanakan. 

4. Suatu alat untuk menentukan apakah proses dalam pengembangan ilmu 

telah berada di jalan yang diharapkan (Roestiyah, 2006: 97). 

Dari pengertian evaluasi tersebut di atas maka jelaslah bahwa 

evaluasi merupakan suatu patokan atau tolok ukur untuk mengetahui 

tingkat kemampuan siswa dalam menyerap dan mengimplementasikan 

Pengaruh Kemampuan Guru..., Munjiati, Pascasarjana UMP 2011



 
 

55

hasil belajar dan sekaligus untuk mengukur dan menilai sampai sejauh 

mana program-program penagajaran dapat berjalan sebagaimana yang 

diharapkan. 

 

2.2 Penelitian Yang  Relevan 

Penelitian mengenai aspek berbicara sudah banyak dilakukan. Neni  

Suhaeni (2006:1) menyebukan bahwa 50 % lebih kurang ada keberanian di 

depan kelas. Putrichan (2009:2) meneliti bahwa keterampilan berbicara 

dipengaruhi keterampilan membaca, menulis dan mendengarkan. Henry 

Guntur Tarigan dalam Cafeilmu (2009:1) meneliti tentang contoh kesalahan 

berbahasa dalam aspek berbicara. 

Penelitian yang dilakukan Trahutami (2003) tentang kemampuan 

mendengar dan berbicara kelas 3 dan 4 Sekolah Dasar Negeri di Kota 

Semarang menunjukkan bahwa siswa yang tingkat kecepatannya dalam 

mendengar tergolong SL (sangat lambat) sebanyak 15%, L (lambat) 

sebanyak 17,5% S (sedang) 30%, AC (agak cepat) 22,5% dan C (cpat) 

sebanyak 15%. Untuk kemampuan mendengar dan berbicara siswa SD kelas 

3 dan 4 di Kota Semarang tergolong sedang. Hal ini terjadi karena minimnya 

pengetahuan bahasa Jawa para siswa. Boleh jadi ini terjadi karena alokasi 

waktu mata pelajaran bahasa Jawa di sekolah. Di samping itu, tujuan 

pembelajaran sebagaimana termuat di GBPP terlalu luas atau kurang 

terfokus. 

Pengaruh Kemampuan Guru..., Munjiati, Pascasarjana UMP 2011



 
 

56

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan Firman (2006) tentang 

peningkatan kemampuan berbicara dan menyimak melalui model berbicara 

dan menyimak langsung pada kelas IV SDN 55 Kota Pare-Pare 

menunjukkan bahwa  pembelajaran dengan model Berbicara dan Menyimak 

Langsung (direct speaking and listening activities) dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara dan menyimak siswa. Temuan ini dibuktikan oleh 

data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran 

dilaksanakan, siswa kelas IV SDN 55 Kota Parepare masih rendah dalam 

berbicara dan menyimak, yang ditandai dengan nilai prates berbicara dan 

menyimak yang rendah dibandingkan dengan nilai postes. Secara kuantitatif, 

sebelum pembelajaran dengan model ini, siswa memperoleh nilai skor rata-

rata berbicara 8,77 dan menyimak 10,45, sedangkan setelah pembelajaran 

siswa memperoleh nilai skor rata-rata berbicara 10,73 dan menyimak 14,17. 

Selain meningkatkan kemampuan berbicara dan menyimak siswa, model ini 

juga dapat meningkatkan interaksi siswa dalam pembelajaran, sehingga 

proses pembelajaran tidak berpusat hanya pada guru, tetapi juga kepada 

siswa. 

 

2.3 Desain Penelitian  

Desain penelitian memuat pedoman tentang do and don’t list, dan 

dirancang untuk menjawab pertanyaan atau mengetes hipotesis penelitian. 

Desain penelitian adalah sebuah rencana atau garis besar tentang bagaimana 
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peneliti akan memahami bentuk hubungan antara variabel yang ia teliti 

(Wardhani, 2007: 318). Desain penelitian pada penelitian ini digambarkan 

dalam desain skematik berikut ini: 

 

 

 

Gambar 2.1. Disain Penelitian 

Keterangan:  

X  =  Kemampuan guru merancang dan melaksanakan pembelajaran 

Y1  =  Aktivitas belajar aspek berbicara 

Y2  =  Hasil belajar aspek berbicara 

A =  Pengaruh X terhadap Y1 

B =  Pengaruh X terhadap dengan Y2 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir penelitian ini menyangkut kemampuan guru dalam 

merancang dan melaksanakan pembelajaran, aktivitas aspek berbicara, serta 

hasil belajar aspek berbicara. Skema kerangka berpikir adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

Y1 

Y2 

A 

B 

X 
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Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian 

Keterangan: 

a) Aktivitas berbicara mempunyai hubungan dengan kemampuan guru 

merancang dan melaksanakan pembelajaran. 

b) Aktivitas berbicara dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam 

merancang dan melaksanakan pembelajaran. 

c) Hasil belajar aspek berbicara mempunyai hubungan dengan 

kemampuan guru merancang dan melaksanakan pembelajaran. 

d) Hasil belajar aspek berbicara dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam 

merancang dan melaksanakan pembelajaran. 

e) Aktivitas dan hasil belajar aspek berbicara dipengaruhi oleh 

kemampuan guru merancang dan melaksanakan pembelajaran. 

  

2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

Kemampuan guru 
merancang dan 
melaksanakan 
pembelajaran 

Lembar observasi 
aspek berbicara siswa 

Rata-rata tes lisan 
siswa 

Aktivitas aspek 
berbicara 

Hasil belajar aspek 
berbicara 

c 
d 

a 

b 

e 
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1. Ada pengaruh antara kemampuan guru dalam merancang dan 

melaksanakan pembelajaran terhadap aktivitas berbicara siswa SD 

Negeri di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjaranegara. 

2. Ada pengaruh antara kemampuan guru dalam merancang dan 

melaksanakan pembelajaran terhadap hasil belajar aspek berbicara 

siswa SD Negeri di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjaranegara. 
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