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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan bahasa merupakan pendidikan yang menunjang 

keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Seperti yang tertera pada 

PERMENDIKNAS No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa bahasa memiliki peran 

sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa dan 

merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, 

baik secara lisan maupun tulisan.  

Keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh seluruh siswa di 

sekolah meliputi empat aspek dasar yaitu keterampilan menyimak atau 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Salah satu keterampilan 

yang harus dikuasai siswa yaitu keterampilan berbicara. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Tarigan (2008: 16) yang mengatakan bahwa berbicara adalah 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa lisan yang 

produktif, artinya suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

menyampaikan gagasan, pikiran atau perasaan sehingga gagasan-gagasan 

yang ada dalam pikiran pembicara dapat dipahami orang lain.  
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Kemampuan berbicara tidak datang secara otomatis melainkan harus 

melalui latihan secara terus menerus. Sejalan dengan pendapat Tarigan (2008: 

1) bahwa keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan 

praktik dan banyak latihan. Kemampuan berbicara ini dilatih dengan tujuan 

untuk mempermudah memahami maksud yang disampaikan oleh orang lain 

dalam berkomunikasi. Kemampuan berbicara perlu dikembangkan sedini 

mungkin kepada anak-anak karena kemampuan berbicara memegang peranan 

penting dalam kehidupan.  

Siswa dalam kehidupan sehari-hari selalu melakukan dan dihadapkan 

pada kegiatan berbicara. Namun pada kenyataannya pembelajaran berbicara di 

sekolah-sekolah belum bisa dikatakan maksimal, Abidin (2015: 133) 

mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat guru yang masih mengajarkan 

pembelajaran berbicara disamakan dengan pembelajaran membaca nyaring. 

Hal ini disebabkan guru lebih memperhatikan performansi siswa tanpa 

memperhatikan proses siswa dalam membangun ide atau gagasan saat praktik 

berbicara, lebih lanjut saat ini siswa lebih banyak dilatih menulis dan 

membaca sehingga kemampuan siswa dalam berbicara pun menjadi sangat 

rendah.  

Permasalahan dalam kemampuan berbicara juga terjadi pada siswa 

kelas V A SD Negeri 1 Sokaraja Wetan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru kelas, yang menyatakan bahwa rendahnya 

kemampuan berbicara siswa kelas V A, yaitu nilai kemampuan berbicara 

hanya sekitar 40% yang telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
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dari 27 siswa. Permasalahan yang terjadi adalah dalam proses pembelajaran, 

banyak siswa yang masih kurang aktif dalam menyampaikan pendapat, siswa 

masih ragu-ragu dan mengalami kesulitan dalam menyampaikan semua ide 

gagasan yang ada dipikirannya secara lancar, dan meguasai kosa kata yang 

sedikit. Keadaan tersebut jika tidak segera diatasi akan berdampak pada 

kemampuan berbicara siswa yang berkelanjutan. 

Untuk melakukan perbaikan terkait permasalahan yang terjadi di SD 

Negeri 1 Sokaraja Wetan yaitu rendahnya kemampuan berbicara siswa, maka 

peneliti mencoba menggunakan metode pembelajaran brainstorming. 

Penelitian relevan yang sudah dilakukan oleh Sihombing (2016) dalam 

artikelnya yang berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada 

Kompetensi Dasar Procedure Text melalui Metode Brainstorming” yang 

termuat dalam jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra, pada penelitian 

tersebut menunjukan hasil bahwa penggunaan metode brainstorming dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara. Roestiyah (2008: 73) mengatakan 

bahwa metode brainstorming adalah suatu teknik mengajar yang dilaksanakan 

oleh guru di dalam kelas dengan cara melontarkan suatu masalah ke kelas 

kemudian, siswa menjawab atau memberi pendapat atau komentar sehingga 

mungkin masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru.  

 Penggunaan metode brainstorming dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia adalah untuk melatih siswa dalam berbicara dan mengungkapkan 

pendapat. Karena dalam metode brainstorming ini semua siswa bebas 

mengajukan pendapatnya tanpa dikritik, sehingga siswa tidak perlu merasa 
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takut salah. Maka dari itu metode brainstorming sangat cocok jika diterapkan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya berbicara. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dan guru sepakat berkolaborasi 

untuk melakukan sebuah perbaikan pembelajaran dengan melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Maka dari itu peneliti mengangkat masalah 

tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul “Peningkatan Kemampuan 

Berbicara pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan Metode 

Brainstorming di Kelas VA SD Negeri 1 Sokaraja Wetan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana metode brainstorming dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas VA SD 

Negeri 1 Sokaraja Wetan?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan metode brainstorming di 

kelas VA SD Negeri 1 Sokaraja Wetan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberi 

manfaat, yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pengembangan dalam dunia Pendidikan mengenai pengunaan metode 

pembelajaran yang tepat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru: dapat mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan bidang studi Bahasa Indonesia, guru dapat mengetahui suatu 

metode pembelajaran yang dapat meningkatkan sistem pembelajaran 

di kelas. 

b. Bagi siswa: dapat meningkatkan kemampuan berbicara dengan 

menggunakan metode brainstorming serta menambah pengalaman 

baru dalam pembelajaran 

c. Bagi sekolah: dapat mendorong pihak sekolah dalam memotivasi guru 

untuk mengadakan penelitian menggunakan metode pembelajaran 

sehingga akan  meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

d. Bagi peneliti: dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam 

penggunaan metode pembelajaran khususnya metode brainstorming               

yang diterapkan pada siswa kelas V A dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia.  
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