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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

1. Pengertian Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik. Menurut Abidin (2015: 3) Pembelajaran adalah 

serangkaian proses yang dilakukan guru agar siswa belajar. Dari sudut 

pandang siswa, pembelajaran merupakan proses yang berisi seperangkat 

aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan belajar. 

Berdasarkan dua pengertian ini, pada dasarnya pembelajaran adalah 

serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa guna mencapai hasil belajar 

tertentu dalam bimbingan dan arahan serta motivasi dari seorang guru.  

Sejalan dengan pendapat Kristiantari (2010: 18) yang mengatakan 

bahwa pembelajaran adalah proses kegiatan penyajian informasi dan 

aktivitas-aktivitas yang dirancang oleh guru untuk membantu 

memudahkan peserta didiknya agar dapat mencapai tujuan belajar yang 

diharapkan. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia 

merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan 

sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Strandar kompetensi 

mata pelajaran bahasa Indonesia bersumber pada hakikat pembelajaran 

bahasa, yaitu belajar bahasa merupakan belajar berkomunikasi, dan belajar 

sastra merupakan belajar untuk menghargai karya manusia.   
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Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa 

Indonesia adalah suatu proses kegiatan penyajian informasi dengan sarana 

komunikasi yang membantu peserta didik agar dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis, serta 

menghargai karya cipta bangsa Indonesia. 

2. Tujuan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Tujuan dari suatu pembelajaran menjadi dasar acuan dalam 

kegiatan pembelajaran. Begitu juga tujuan pembelajaran dalam Bahasa 

Indonesia guru memberikan pembelajaran dengan harapan siswa dapat 

mencapai tujuan umum pembelajaran Bahasa Indonesia. Di dalam 

PERMENDIKNAS RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa mata 

pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1) Berkomunikasi secara efektif dan efesien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis 

2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa Negara 

3) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan 

4) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial 

5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa 

6) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

 

Berdasarkan tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia yang 

tercantum dalam PERMENDIKNAS RI Nomor 22 Tahun 2006, dapat 
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dikatakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia pada dasarnya adalah 

untuk membentuk kompetensi komunikatif pada diri siswa. Kompetensi 

komunikatif yang menjadi muara akhir pencapaian pembelajaran bahasa 

Indonesia tersebut, menurut Abidin (2015: 17) memiliki ciri-ciri, 1) makna 

itu penting, mengalahkan struktur dan bentuk, 2) konteks itu penting, 

bukan item biasa, 3) belajar bahasa itu belajar berkomunikasi, 4) target 

penguasaan sistem bahasa itu dicapai melalui proses mengatasi hambatan 

berkomunikasi, 5) kompetensi komunikatif menjadi tujuan utama, bukan 

kompetensi kebahasaan, 6) kelancaran dan keberterimaan bahasa menjadi 

tujuan, bukan sekedar ketepatan bahasa. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk mencapai 

beberapa tujuan yang harus dimiliki siswa yakni kemampuan berbahasa, 

sikap berbahasa, pengetahuan tentang ilmu kebahasaan bahasa Indonesia, 

kesadaran diri atas pentingnya karya sastra bagi pengembangan diri, dan 

sikap positif siswa terhadap karya sastra.  

3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Menurut Cahyani (2009: 18) ruang lingkup mata pelajaran bahasa 

Indonesia di SD mencakup empat aspek yaitu mendengarkan atau 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek ini 

dijabarkan dalam Standar Kompetensi Lulusan Bahasa Indonesia yang 

meliputi : 

a. Mendengarkan atau menyimak, memahami wawasan lisan berbentuk 

perintah, penjelasan, petunjuk, pesan, pengumuman, berita, deskripsi 
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berbagai peristiwa dan benda disekitar, serta karya sastra berbentuk 

dongeng, puisi, cerita, drama, pantun, dan cerita rakyat. 

b. Berbicara, menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi dalam kegiatan perkenalan, tegur sapa, 

percakapan sederhana, wawancara, percakapan telepon, diskusi, 

pidato, deskripsi peristiwa dan benda di sekitar, member petunjuk, 

deklamasi, cerita, pelaporan hasil pengamatan, pemahaman isi buku 

dan berbagai karya sastra untuk berbentuk dongeng, pantun, drama, 

dan puisi. 

c. Membaca, menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami 

wacana berupa petunjuk, teks panjang, dan berbagai karya sastra untuk 

anak berbentuk puisi, dongeng, pantun, percakapan, cerita, dan drama. 

d. Menulis, melakukan berbagai jenis kegiatan menulis untuk 

mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk 

karangan sederhana, petunjuk, surat, pengumuman, dialog, formulir, 

teks pidato, laporan, ringkasan, serta berbagai karya sastra untuk anak 

berbentuk cerita, puisi, dan pantun. 

 

B. Kemampuan Berbicara 

1. Pengertian Berbicara 

Berbicara merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh setiap 

orang dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, 

lingkungan kerja, lingkungan sekolah dan di lingkingan masyarakat. 

Berbicara mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan 
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berbicara, seseorang dapat menyampaikan pendapat, gagasan, ide, dan 

perasaan. Seperti yang dikatakan oleh Tarigan (2008: 15) berbicara 

(speech) merupakan suatu bagaian integral dari seluruh personalitas atau 

kepribadian, mencerminkan lingkungan sang pembicara, kontak-kontak 

sosial, dan pendidikannya. 

Berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa 

yang bersifat produktif. Maidar G.Arsjad dan Mukti (1991: 17) 

berpendapat bahwa kemampuan berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan dan 

perasaan.  

Senada dengan Tarigan (2008: 16) mengatakan bahwa berbicara 

adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata 

untuk mengekspresikan atau mengungkapkan pikiran atau gagasan, 

perasaan secara lisan. Berbicara juga merupakan suatu sistem tanda-tanda 

yang didengar  dan yang kelihatan  yang memanfaatkan sejumlah otot dan 

jaringan otot tubuh manusia demi tujuan gagasan-gagasan atau ide-ide 

yang dikombinasikan agar dapat dipahami orang lain. Pengertian tersebut 

menunjukan bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata yang 

bertujuan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan baik itu 

perasaan, ide, atau gagasan kepada orang lain. 

Nurjamal, Sumirat dan Darwis (2010: 4) mengatakan bahwa 

berbicara adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan gagasan 
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dan pikiran secara lisan kepada orang lain. Sedangkan Abidin (2015: 125) 

mengemukakan bahwa berbicara adalah kemampuan seseorang untuk 

mengeluarkan ide, gagasan, ataupun pikirannya kepada orang lain melalui 

media bahasa lisan. Ide atau gagasan yang dikemukakan merupakan buah 

pemikiran pembicara berdasarkan berbagai sumber yang telah ia ketahui.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

berbicara adalah kemampuan seseorang mengemukakan dan 

mengekspresikan ide, gagasan, ataupun perasaannya dengan mengucapkan 

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata kepada orang lain secara lisan. Ide 

atau gagasan yang dikemukakan dapat berasal dari pengetahuan, 

pengalaman, atau imajinasi. 

2. Tujuan berbicara 

Setiap kegiatan berbicara yang dilakukan manusia selalu 

mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk 

berkomunikasi. Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan 

atau berita antara dua orang atau lebih. Untuk menjadi pembicara yang 

baik harus memperlihatkan keberanian, percaya diri dan yakin bahwa yang 

dibicarakan itu betul, serta menguasai dan memahami isi pembicaraannya, 

sehingga dapat menarik perhatian pendengar. Tarigan (2008: 16) juga 

mengemukakan bahwa berbicara mempunyai tiga maksud umum yaitu 

untuk memberitahukan dan melaporkan, menjamu dan menghibur, serta 

untuk membujuk, mengajak, mendesak dan meyakinkan . 
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Sedangkan menurut Abidin (2015: 129) tujuan berbicara adalah 

sebagai berikut: 

a. Informatif, tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih 

pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk 

membangun pengetahuan pendengar. Tujuan berbicara jenis ini 

merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, konsep 

dan data, mendeskripsikan benda dan berbagai kegiatan informasional 

lainnya 

b. Rekreatif, tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk 

memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. 

Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga 

pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicara 

semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan.  

c. Persuasif, tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang 

menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujan 

pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha memengaruhi orang 

lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara 

melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat 

d. Argumentatif, tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk 

meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh 

pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan 

rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. 

Berbicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, 

keilmuan dan debat politik. 

 

Tujuan berbicara di atas dinyatakan berhasil apabila kegiatan 

berbicara yang dilakukan telah memnuhi indikator yang telah ditetapkan. 

Menurut Abidin (2015: 130), indikator ketercapaian berbicara yang 

pertama adalah pemahaman pendengar. Kegiatan berbicara dinyatakan 

berhasil apabila pendengar mampu menerima dan memahami secara 

cermat gagasan yag disampaikan oleh pembicara sehingga terdapat 

kesamaan antara maksud pembicara dengan persepsi pendengar. Perhatian 

pendengar juga merupakan salah satu indikator ketercapaian berbicara. 

Pembicara diharapkan mampu menumbuhkan perhatian pendengar untuk 
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menyimak secara sungguh-sungguh segala sesuatu yang disampaikan 

pembicara. Hal ini dilakukan agar pendengar dapat secara maksimal 

memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Indikator selanjutnya 

adalah menyangkut cara pandang pendengar. Hal yang harus dilakukan 

oleh pembicara adalah mempengaruhi pendengar agar mempunyai cara 

pandang yang sama dengan  dirinya. Indikator yang terakhir adalah 

perilaku pedengar. Setelah melakukan kegiatan berbicara tentunya ada 

sesuatu yang berdampak pada pembicara maupun pendengar. Tujuan 

berbicara akan tercapai apabila terjadi perubahan perilaku pada pendengar 

setelah menyimak pemaparan gagasan yang dilakukan pembicara. 

Berdasarkan uraian dari tujuan berbicara dapat disimpulkan bahwa, 

seseorang melakukan kegiatan berbicara adalah untuk berkomunikasi 

selain itu juga bertujuan untuk memberitahukan, menghibur, membujuk, 

serta mempengaruhi orang lain dengan maksud apa yang dibicarakan 

dapat  diterima oleh pendengar dengan baik. Adanya hubungan 

komunikasi secara aktif dalam kegiatan berbicara antara pembicara dengan 

pendengar akan membentuk kegiatan berkomunikasi yang efisien dan 

efektif. 

3. Jenis-jenis Berbicara 

Secara garis besar, Tarigan (2008: 24-25) membagi berbicara 

dalam dua ragam yaitu berbicara di muka umum pada masyarakat dan 

berbicara pada konferensi. 
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a. Berbicara di muka umum pada masyarkat yang mencangkup empat 

jenis pembicaraan meliputi: 

1) Berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat memberitahukan atau 

melaporkan yang bersifat informatif. Berbicara untuk melaporkan, 

untuk memberikan informasi dilaksanakan jika seseorang 

berkeinginan untuk a) memberi atau menanamkan pengetahuan, b) 

menetapkan atau menentukan hubungan-hubungan antara benda-

benda, c) menerangkan atau menjelaskan sesuatu proses, dan d) 

menginterpretasikan atau menafsirkan sesuatu persetujuan atau pun 

menguraikan suatu tulisan. 

2) Berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat kekeluargaan, 

persahabatan. Berbicara dalam situasi kekeluargaan dan 

persahabatan ini seorang pendengar menginginkan seorang 

pembicara untuk melambangkan serta memperagakan dalam 

suasana hati, keadaan jiwa, pikiran, dan tindakan yang menarik dan 

sesuai perasaan-perasaan kelompok tersebut. Cara yang paling 

umum menjamin serta memadukan suatu perasaan persahabatan 

adalah melalui obrolan hiburan. Menciptakan suatu suasana 

keriangan dengan cara menggembirakan yang membuat/ 

menimbulkan kebanggaan menjadi anggota kelompok tersebut. 

3) Berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat membujuk, mengajak, 

mendesak, dan meyakinkan. Pembicaraan yang bersifat mengajak 

dilakukan jika kita menginginkan tindakan yang disampaikan 
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kepada pendengar. Biasanya para pendengar dirangsang untuk 

berbuat aksi dengan daya tarik yang emosional. Tidak ada orang 

yang tertarik dan terpikat jika mereka tidak mempunyai keyakinan 

pada karakter sang pembicara. 

4) Berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat merundingkan dengan 

tenang dan hati-hati. Berbicara untuk merundingkan bertujuan 

untuk membuat sejumlah keputusan dan rencana. Keputusan itu 

dapat menyangkut sifat hakekat tindakan-tindakan masa lalu atau 

sifat dan hakekat tindakan-tindakan mendatang. Contohnya, dalam 

suatu pemeriksaan, pengadilan mencoba menentukan apakah 

seorang itu tidak bersalah atau bersalah terhadap tindakannya pada 

masa lalu sehingga mungkin saja mengambil keputusan yang 

benar-benar adil atau tidak. Pengadilan tidaklah bermaksud untuk 

melaksanakan keputusannya, tetapi hanya untuk menentukan apa 

yang terkandung dalam setiap kasus. Hukuman merupakan suatu 

rencana ganti rugi yang disarankan pengadilan, tetapi tidak 

dilaksanakan oleh pengadilan. 

b. Berbicara pada konfrensi meliputi: 

1) Diskusi kelompok 

Diskusi kelompok dibedakan menjadi dua yaitu resmi 

(formal) dan tidak resmi (informal). Dalam berbicara pada diskusi 

kelompok resmi biasanya terstruktur dan terencana. Konferensi, 

diskusi panel, simposium termasuk dalam diskusi kelompok resmi. 
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Sedangakan dalam berbicara pada diskusi kelompok tidak resmi 

biasanya lebih santai dan waktu yang digunakan tidak harus baku. 

Yang termasuk dalam diskusi kelompok tidak resmi adalah 

kelompok studi, kelompok pembuat kebijaksanaan, dan komik. 

2) Prosedur parlementer 

3) Debat  

4. Tahapan Berbicara 

Berbicara merupakan sebuah rangkaian proses. Dalam berbicara 

terdapat tahapan yang harus dikuasai dengan baik oleh seorang pembicara. 

Berikut ini merupakan tahapan berbicara menurut Abidin (2015: 139-140) 

yaitu tahap prabicara, tahap berbicara, dan tahap pascabicara. 

a. Tahap Prabicara 

Tahap prabicara merupakan tahapan awal pembelajaran 

berbicara untuk menjembatani siswa menyusun gagasan yang akan 

disampaikannya. Berikut aktivitas siswa dalam tahapan ini: 1) 

Menentukan tema. Pada tahapan ini siswa melakukan kegiatan 

eksplorasi terhadap fenomena yang terjadi dan kemudian menangkap 

sebuah fenomena untuk dijadikan sebuah sumber ide, 2) Menentukan 

maksud dan tujuan. Pada tahap ini siswa menentukan maksud dan 

tujan pembicaraan. Maksud dan tujuan pembicaraan akan sangat 

berpengaruh terhadap jenis pembicaraan yang akan dilakukan, 3) 

Membuat kerangka isi bicara. Pada tahap ini siswa mulai menjabarkan 

ide pokok ke dalam beberapa ide penjelasan, 4) menyusun teks. Pada 
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tahap ini siswa mulai mengembangkan kerangka yang dibuatnya 

kedalam bentuk teks yang akan dijaikan bahan pembicaraan, 5) 

Berlatih berbicara. Pada tahap ini siswa mulai berlatih membaca 

nyaring teks, menghafal teks, dan mulai menentukan gaya penyajian 

yang akan ditampilkannya sesuai dengan isi teks tersebut, 6) Praktik 

prabicara. Pada tahap ini siswa mulai menampilkan kemampuannya 

berbicara walaupun baru tahap geladi resik. Dalam proses 

pembelajaran tahapan ini bisa saja ditiadakan. 

b. Tahap Berbicara  

Tahap ini siswa mengunjukkerjakan kemampuannya berbicara. 

Bentuk aktivitas berbicara bisa sangat beragam bergantung pada tujuan 

berbicara yang telah ditetapkan. Beberapa bentuk atau ragam aktivitas 

berbicara tersebut antara lain berpidato, ceramah, bermain drama, baik 

dialog maupun monolog, orasi ilmiah, bermain peran profesional, dan 

lain-lain. 

c. Tahap Pascabicara 

1) Tanya jawab. Pada tahap ini siswa melakukan tanya jawab tentang 

isi pembicaraan yang disampaikan pembicara. Tanya jawab 

dilakukan untuk menguji pemahaman pembicara sekaligus 

menambah pengetahuan bagi pendengar yang ingin lebih jauh 

membahas ide yang ditawarkan pembicara. 

2) Diskusi performa. Aktivitas ini dilakukan untuk menilai apakah 

sebuah performa yang ditampilkan sudah tepat atau belum. Setelah 

mengetahui tepat atau tidaknya performa yang disajikan 
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selanjutnya dirumuskan alasan ketepatan ataupun dirumuskan hal-

hal yang diperbaiki paa performa pembicara. 

3) Tindak lanjut atau pengembangan performa. Tahap ini dapat 

dilakukan dengan menugaskan siswa untuk berlatih lagi 

kemampuan berbicaranya atau menugaskan siswa melakukan 

aktivitas berbicara yang berbeda dengan apa yang dilakukannya. 

5. Penilaian Berbicara 

Keberhasilan suatu kegiatan memerlukan penilaian. Pengajaran 

kemampuan berbicara merupakan salah satu kegiatan di dalam pengajaran 

bahasa Indonesia yang memerlukan penilaian tersendiri. Untuk dapat 

berbicara dalam suatu bahasa dengan baik,  menurut Nurgiyantoro (2001: 

276) pembicara harus menguasai lafal, struktur, dan kosa kata yang 

bersangkutan. Di samping itu, diperlukan juga penguasaan masalah dan 

atau gagasan yang akan disampaikan, serta kemampuan memahami bahasa 

lawan bicara. 

 Penilaian berbicara menurut Nurgiyantoro (2013: 420) ada 

delapan komponen aspek berbicara yang dinilai yaitu keakuratan dan 

keaslian gagasan, kemampuan berargumentasi, keruntutan penyampaian 

gagasan, pemahaman, ketepatan kata, ketepatan kalimat, ketepatan stile 

penuturan, dan kelancaran. Sedangkan penilaian keterampilan berbahasa 

menurut Cahyani, I dan Hodijah (2007: 64) dalam menilai keterampilan 

berbicara seseorang sekurang-kurangnya ada enam hal yang harus 

diperhatikan yaitu: 1) lafal, 2) struktur, 3) kosakata, 4) kefasihan, 5) isi 

pembicaraan, 6) pemahaman. 
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Komponen yang akan diambil dalam penelitian ini untuk penilaian 

berbicara siswa adalah dari Nurgiyantoro (2013: 420) dengan modifikasi 

penulis yang menghilangkan empat aspek dan mengambil satu aspek dari 

teori Cahyani, I dan Hodijah (2007: 64) sehingga peneliti menetapkan 

aspek keterampilan berbicara yang akan dinilai yaitu 1) Lafal, 2) 

keruntutan penyampaian gagasan, 3) pemahaman, 4) ketetapan kata, dan 

5) kelancaran.  

 

C. Metode Brainstorming 

1. Pengertian Metode Brainstorming 

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, Sani 

(2016: 158) mendefinisikan metode sebagai langkah operasional dari 

strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan Uno (2011: 7) mendefinisikan metode pembelajaran sebagai 

cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan 

alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan metode pembelajaran 

adalah cara-cara yang dilakukan guru dalam menjalankan fungsinya untuk 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sehingga tujuan yang 

ditetapkan dapat tercapai. 

Aqib (2014: 118) mengatakan bahwa metode brainstorming 

merupakan suatu cara mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam 

kelas dengan melontarkan suatu masalah ke siswa oleh guru. Kemudian 
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siswa menjawab, menyatakan pendapat atau komentar sehingga mungkin 

masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Sejalan dengan 

pendapat DePorter (2011: 310-313) menyatakan bahwa “terimalah semua 

gagasan sebagai gagasan yang baik, terlepas dari betapa asing gagasan 

tersebut tampaknya”. 

Roestiyah (2012: 73) mengatakan bahwa brainstorming suatu 

teknik atau mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas yaitu 

dengan melontarkan suatu masalah ke kelas oleh guru, kemudian siswa 

menjawab atau menyatakan pendapat, atau komentar sehingga mungkin 

masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru, atau dapat diartikan 

pula sebagai satu cara untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok 

manusia dalam waktu yang singkat. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode brainstorming adalah suatu metode mengajar dengan cara 

melontarkan masalah ke kelas oleh guru. Dalam pelaksanaan metode ini 

tugas guru adalah memberikan masalah yang mampu merangsang pikiran 

siswa, sehingga mereka bisa menanggapi dan seluruh pendapat siswa tidak 

boleh di bantah sekalipun ide tersebut tidak berkaitan dengan masalah 

yang dibahas. Di samping itu, pendapat yang dikemukakan tidak perlu 

langsung disimpulkan guru hanya menampung semua pendapat siswa 

sehingga semua siswa di dalam kelas mendapatkan giliran, memberikan 

pertanyaan untuk memancing siswa yang kurang aktif agar dapat berani 

berpendapat, bertanya, dan menyampaikan ide. 

Peningkatan Kemampuan Berbicara..., Dwi Hasqi Purwasih, FKIP UMP, 2018



21 

 

 

 

2. Keunggulan dan Kelemahan Metode Brainstorming 

Pada dasarnya setiap metode yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran memiliki kelebihan maupun kekurangan masing-masing. 

Kelebihan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan metode 

pembelajaran tersebut sedangkan kekurangan dapat dijadikan acuan agar 

metode pembelajaran itu dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Dalam 

metode brainstorming memiliki keunggulan dan kelemahan yang harus 

diketahui oleh guru. Menurut Roestiyah (2008: 74) metode brainstorming 

memiliki keunggulan seperti: 

a. Anak-anak aktif berfikir untuk menyatakan pendapat  

b. Melatih siswa berpikir dengan cepat dan tersusun logis 

c. Merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat yang berhubungan 

dengan masalah yang diberikan oleh guru 

d. Meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima pelajaran 

e. Siswa yang kurang aktif mendapat bantuan dari temannya yang pandai 

atau dari guru 

f. Terjadi persaingan yang sehat 

g. Anak merasa bebas dan gembira 

h. Susunan demokrasi dan disiplin dapat ditumbuhkan  

 

Selain memiliki kelebihan, metode brainstorming juga memiliki 

kelemahan yaitu sebagai berikut: 

a. Guru kurang memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir 

dengan baik. 

b. Anak yang kurang selalu ketinggalan 

c. Kadang-kadang pembicaraan hanya dimonopoli oleh anak yang pandai 

saja 

d. Guru hanya menampung pendapat tidak pernah merumuskan 

kesimpulan 

e. Siswa tidak segera tahu apakah pendapatnya itu betul/salah 

f. Masalah bias berkembang ke arah yang tidak diharapkan. 
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3. Langkah-langkah Metode Brainstorming 

Brainstorming dirancang agar diskusi menjadi menyenangkan dan 

santai, tetapi harus menaati aturan yang ditetapkan agar berhasil. Ada 

beberapa aturan yang harus diikuti dan prosedur yang dirancang menurut 

Sani (2016: 204) yaitu guru tidak boleh mengkritik ide yang disampaikan 

dan setiap ide diperbolehkan,  setiap siswa bebas untuk menyumbangkan, 

fokus pada kuantitas ide (bukan kualitas), setiap ide harus dicatat, inkubasi 

sebelum mengevaluasi. Dalam metode ini guru bertugas memberikan 

masalah atau topik di kelas yang mampu merangsang siswa 

menyampaikan gagasan, ide, serta tanggapan. 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

metode Brainstorming menurut Sani (2016: 163) yaitu: 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan topik yang akan dikaji 

b. Guru menyajikan permasalahan 

c. Mengembangkan alternatif penyelesaian masalah dengan 

mengumpulkan ide sebanyak mungkin dari siswa 

d. Berhenti atau beristirahat sejenak 

e. Melakukan evaluasi dengan memilih, memilah, atau menggabung ide 

yang positif dan potensial untuk dibahas guna menyelesaikan masalah. 

 

D. Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan yang sudah dilakukan terkait dengan penggunaan 

metode brainstorming diantaranya penelitian yang dilakukan oleh  Sihombing 

(2016) dalam artikelnya yang berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 
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Siswa pada Kompetensi Dasar Procedure Text melalui Penerapan Metode 

Brainstorming di Kelas VII-3 SMP Negeri 30 Medan”. Perbedaan penelitian 

tersebut dengan peneliti adalah pada mata pelajaran yang dipakai, yaitu mata 

pelajaran bahasa Indonesia. Pada penelitian tersebut  menunjukan hasil bahwa 

penggunaan metode brainstorming dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris pada KD procedure Text, 

yang dilihat dengan presentase pada siklus I 13,16% dan meningkat pada 

siklus II menjadi 97,37% . Artikel tersebut termuat dalam  jurnal Penelitian 

Pendidikan Bahasa dan Sastra. 

Penelitian relevan yang masih terkait dengan metode brainstorming 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Syamhari dalam artikelnya yang 

berjudul “Pembelajaran Keterampilan Berbicara dengan Menerapkan Metode 

Curah Pendapat (Brainstorming)”. Keterampilan berbicara adalah salah satu 

dari emapat keterampilan bahasa termasuk mendengarkan, membaca, dan 

menulis. Metode brainstorming adalah salah satu metode yang digunakan 

untuk mengatur ide dengan mengungkapkan banyak ide dari topik yang 

diberikan. Penerapan metode brainstorming dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara memiliki keunggulan utama melalui proses. Proses 

pembelajaran dengan menerapkan metode brainstorming dapat mendukung 

siswa untuk berpikir secara aktif, untuk mengungkapkan ide, dan merangsang 

siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka. Artikel tersebut termuat dalam 

jurnal adabiyah. 

Penelitian relevan selanjutnya mengenai metode brainstorming adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Tayyaba Zarif dan Abdul Mateen yang 
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berjudul “Role of Using Brainstorming on Student Learning Outcomes during 

Teaching of S. Studies at Middle Level”. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui peranan metode brainstorming terhadap hasil belajar siswa. 

Dalam penelitian ini langkah pertama adalah melakukan pretest kelas dan 

mengajarkan tema yang berbeda dengan bantuan brainstorming. Langkah 

ketiga adalah siswa mengikuti post-test. Data pra-dan post-test dianalisis 

dalam persentase dan ada banyak perbedaan hasil pada siswa pre-test dan 

post-test. Prestasi rata-rata siswa pre-test adalah 14,4% dan 73,76% pada post-

test. Alasan utama yang mempengaruhi peningkatan ini adalah minat siswa 

terhadap partisipasi kelas dan pentingnya pemikiran mereka. Artikel tersebut 

termuat dalam Interdisciplinary journal of contemporary research in business 

Penelitian yang berkaitan dengan keterampilan berbicara adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Leopard (2011).  Penelitian ini berjudul 

“Honing EAP Learners’ Public Speaking Skills by Analyzing TED Talks. 

Pentingnya keterampilan berbicara di depan umum pembelajaran bahasa 

Inggris (EAP) keberhasilan siswa dalam akademis dan professional, beberapa 

buku teks EAP otentik, pidato professional perusahaan model. Diharapkan 

kegiatan ini dapat membantu mempersiapkan siswa untuk jenis kegiatan 

presentasi yang mereka butuhkan dalam akademik dan professional. Artikel 

tersebut termuat dalam TSEL Canada Journal. 

Beberapa artikel diatas tidak menunjukan penggunaan metode 

brainstorming untuk peningkatan kemampuan berbicara pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Peningkatan Kemampuan Berbicara pada Mata Pelajaran 
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Bahasa Indonesia menggunakan Metode Brainstorming di Kelas V Sekolah 

Dasar. 

 

E. Kerangka Pikir 

Permasalahan yang tampak dalam proses pembelajaran di kelas V A 

SD Negeri 1 Sokaraja Wetan, 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. Berdasarkan identifikasi dan analisis 

masalah yang ada, peneliti akan melakukan penelitian di SD Negeri 1 

Sokaraja Wetan dengan judul Peningkatan Kemampuan Berbicara pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan Metode Brainstorming pada siswa 

kelas V A di Sekolah Dasar. 

Penelitian Tindakan Kelas dilakukan dengan menggunakan dua siklus. 

Setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Jika dalam siklus pertama 

kemampuan berbicara siswa meningkat akan dilanjutkan dengan siklus kedua 

yang diharapkan kemampuan berbicara siswa akan lebih meningkat. Kerangka 

pikir secara garis besar dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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