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    Siswa sekolah dasar dalam proses pembelajaran berbicara masih 

banyak mengalami kendala. Hal ini tercermin pada saat pembelajaran berbicara 
berlangsung. Siswa terlihat cemas dan hanya mampu bertutur rata-rata 2-3 
kalimat. Tuturan yang disampaikan belum tentu runtut. Diduga para guru  kurang 
memanfaatkan media dalam pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara di 
SD sampai saat ini masih berlangsung dengan menggunakan teknik ceramah dan 
pemberian tugas, padahal pembelajaran perlu dilakukan dengan pendekatan 
komunikatif. Pembelajaran berbicara  yang dapat  dilakukan  tersebut melalui 
teknik bercerita dengan memanfaatkan objek langsung atau dengan teknik 
bercerita yang memanfaatkan media gambar.  

Kemampuan berbicara yang dilatih dengan teknik bercerita yang 
memanfaatkan objek langsung diduga lebih efektif karena lebih banyak 
menggunakan alat indera sehingga objek yang dilihat lebih konkrit, nyata, dapat 
diraba dan bahkan dapat dirasakan. Sedangkan teknik bercerita yang 
memanfaatkan  media gambar jika kurang dirancang dengan baik akan cenderung 
membosankan dan kurang dapat memberikan suasana hidup. Namun demikian hal 
ini masih perlu harus dibuktikan dengan penelitian.  Masalah dalam penelitian ini 
adalah mana yang lebih efektif pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita 
yang memanfaatkan objek langsung atau teknik bercerita yang menggunakan 
media gambar. Untuk membuktikan hasilnya, maka diperlukan penelitian ini. 

Penelitian ini dilakukan dengan eksperimen. Adapun Populasi penelitian 
ini adalah data kemampuan berbicara siswa kelas V SD Sendangmulyo 01-05 
Semarang tahun ajaran 2005/2006 sebanyak 99 siswa yang terbagi dalam 2 kelas. 
Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Sendangmulyo 01-
05 yang berjumlah 99 siswa. Siswa SD Sendangmulyo 05 berjumlah 52 siswa 
sebagai kelompok eksperimen I dengan menggunakan teknik bercerita yang 
memanfaatkan objek langsung dan SD Sendangmulyo 01 berjumlah 47 siswa 
sebagai kelompok eksperimen II menggunakan teknik bercerita yang 
memanfaatkan media gambar. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah teknik 
bercerita yang memanfaatkan objek langsung dan teknik bercerita yang 
menggunakan media gambar. Variabel terikatnya adalah kemampuan berbicara 
siswa setelah diberi perlakuan. Teknik pengumpulan data dengan tes kemampuan 
berbicara. Hasil tes dianalisis dengan uji t. 

Pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita yang memanfaatkan objek 
langsung ternyata lebih efektif daripada teknik bercerita yang memanfaatkan 
media gambar. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa kemampuan berbicara 
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dengan teknik bercerita yang memanfaatkan objek langsung lebih tinggi daripada 
kemampuan berbicara dengan teknik bercerita yang memanfaatkan media gambar. 
Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan uji t diperoleh hasil z sebesar –10,019 
dengan probabilitas sebesar 0.000. Dalam hipotesis ini menerima jika sig. < α = 
0,05, karena sig. 0,000 < 0,05, maka hipotesis yang berbunyi “pembelajaran 
berbicara yang diajarkan dengan teknik bercerita yang memanfaatkan objek 
langsung lebih efektif daripada teknik bercerita yang memanfaatkan media 
gambar” diterima.  

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media melalui 
objek langsung maupun media gambar dalam aspek pelafalan tidak menunjukkan 
hasil yang berbeda. Adapun untuk melatihkan pelafalan dapat digunakan media 
objek langsung maupun media gambar. Namun untuk aspek tatabahasa, kosakata, 
kelancaran dan pemahaman lebih efektif bila  menggunakan objek langsung 
karena hasil penelitian  menunjukkan penggunaan objek langsung lebih baik 
daripada media gambar. 

Saran yang perlu disampaikan atas dasar penelitian ini adalah hendaknya 
guru lebih yakin  menggunakan teknik pembelajaran dengan memanfaatkan objek 
langsung untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 
  

      Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen yaitu 

mendengarkan/menyimak, berbicara, membaca dan menulis (Depdiknas 2004:4). 

Setiap keterampilan erat sekali hubungannya dengan ketiga keterampilan lainnya. 

Pemerolehan  keterampilan  berbahasa  pada umumnya melalui  beberapa tahapan. 

Mula-mula belajar menyimak, kemudian berbicara. Hal ini dipelajari sebelum 

masuk sekolah. Untuk keterampilan membaca dan menulis dipelajari pada waktu 

sekolah. Keempat komponen tersebut pada dasarnya merupakan suatu kesatuan 

yang disebut caturtunggal. 

Dari keempat keterampilan tersebut berbicara merupakan kegiatan 

berbahasa yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbicara seseorang 

berusaha mengungkapkan pikiran dan perasaannya kepada orang lain secara lisan. 

Tanpa mengungkapkan, orang lain tidak akan mengetahui apa yang dipikirkan dan 

dirasakan. Tanpa berbicara orang akan terkucil dari lingkungan sekitar. Berbicara 

merupakan kegiatan berbahasa yang aktif dari seorang pemakai bahasa yang 

menuntut dalam penggunaannya secara lisan. Dalam hal ini berbicara merupakan 

bagian dari kemampuan berbahasa yang aktif dan produktif (Djiwandono 

1996:68). 

Berbicara yang  dipandang sebagai kemampuan berbahasa yang aktif dan 

produktif itu, merupakan pembelajaran bahasa yang penting, karena selain 
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mengungkapkan pikiran dan perasaan juga merupakan salah satu keterampilan 

ekspresi berbahasa. Karena dengan berbicara seseorang dapat mengekspresikan 

idenya kepada orang lain secara lisan. Dari kepentingan tersebut dirasa 

kemampuan berbicara perlu dikuasai siswa. 

Selain sebagai mengekspresikan ide seseorang, kemampuan berbicara 

bertujuan untuk berkomunikasi menyampaikan pikiran secara efektif ( Arsjad 

1987:17). Dengan tujuan tersebut, pada dasarnya berbicara mempunyai tiga 

maksud, yaitu (1) memberitahukan, melaporkan, (2) menjamu, menghibur, dan (3) 

membujuk, mengajak, mendesak, menyakinkan. Agar pembelajaran berbicara 

dapat diajarkan secara efektif, sebaiknya siswa diberi tuntunan agar dapat 

mengekspresikan dan mengungkapkan topik yang dibicarakan secara terarah dan 

terkendali.  

Pembelajaran berbicara yang diajarkan secara terarah dan terkendali  

kepada siswa hendaklah dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan 

berbicaranya sesuai dengan manfaat dan tujuan yang diharapkan. Siswa mampu 

berbicara secara apresiatif  dan dapat menimbulkan komunikasi positif serta 

menghindarkan kesalahpahaman. Mengingat pentingnya kemampuan berbicara, 

maka siswa perlu melakukan latihan berbicara secara kontinyu, terarah, dan 

teratur. Dengan melalui latihan berbicara, siswa dapat mengembangkan, 

meningkatkan pengetahuan dan pengalaman berbahasanya secara lisan. 

Selain itu, pembelajaran berbicara yang selama ini dilakukan oleh guru 

masih mengajarkan pada menguasai pengetahuan bahasa Indonesia (Depdiknas 

2004:5), bukan pada keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 
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baik dan benar. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat menuntun siswa 

mampu berkomunikasi lewat bicara menjadi kurang tercapai. Siswa merasa 

terbebani dengan pengetahuan-pengetahuan berbahasa yang harus dihapalkan, 

sehingga pembelajaran menjadi menjemukan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2000) tentang 

keterampilan berbicara menunjukkan bahwa siswa SLTP yang memiliki 

kemampuan berbicara baik hanya 36,07%, sedangkan yang sangat baik hanya 

2,53% dan lainnya membutuhkan pembinaan. Di sekolah dasar pembelajaran 

berbicarapun kurang diminati oleh siswa. Hal ini tercermin pada saat 

pembelajaran berbicara dilaksanakan. Siswa terlihat cemas, bahkan gemetar 

sebelum bicara (Hendrikus 1990:155) dan siswa hanya mampu bertutur rata-rata 

2-3 kalimat saja. Tuturan yang disampaikan belum tentu runtut. Menurut Suparno 

(2000) kurangnya keterampilan berbicara tersebut  disebabkan oleh banyak faktor, 

antara lain strategi pembelajaran, pengalaman belajar, kurangnya penggunaan 

media, kurangnya motivasi dan minat siswa, ketidakmampuan memilih topik, 

takut kepada guru, tidak senang bercerita, atau kurang tepatnya penggunaan 

teknik dan metode pembelajaran berbicara.  

Dari kenyatan di atas, pembelajaran bahasa sebaiknya diajarkan sesuai 

dengan kemampuan berbahasa siswa, yaitu menuntun penguasaan terhadap 

beberapa aspek dan kaidah penggunaan bahasa. Secara kebahasaan, pesan lisan 

yang disampaikan dengan berbicara menggunakan kata-kata yang dipilih sesuai 

dengan maksud yang perlu diungkapkan. Kata-kata itu dirangkai dalam susunan 

tertentu menurut kaidah tatabahasa, dan dilafalkan yang sesuai pula. Aspek kaidah 
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tataabahasa yang diharapkan adalah tentang kemampuan berbicara yang meliputi 

pelafalan, tatabahasa, kosakata, kelancaran, organisasi, dan kinesik. Tanpa 

pemahaman isi yang diidentifikasi secara jelas, pesan yang ingin disampaikan 

melalui kegiatan berbicara tidak akan tersampaikan secara baik. 

Kesulitan lain yang dihadapi oleh siswa  dalam kemampuan berbicara 

disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya teknik dan media pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. Teknik dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru 

kurang menuntun siswa secara baik, namun ada pula yang menuntun siswa secara 

operasioanl (Ibrahim 2003:113). Teknik-teknik itu antara lain teknik ceramah, 

teknik rekam, teknik bercerita memanfaatkan objek langsung, dan teknik bercerita 

yang memanfaatkan media gambar.  

Teknik berceramah sampai sekarang masih digunakan, namun belum 

memberikan hasil yang baik. Dalam teknik ini siswa kurang kreatif dan banyak 

memberikan definisi-definisi secara teori saja. Siswa tidak dilatih untuk 

membangun kalimat pada sebuah paragraf, tetapi siswa hanya dituntut hapal 

tentang teori kognitif saja.  

Teknik bercerita melalui media rekaman kadang-kadang digunakan, 

khususnya audio-tape. Media ini dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai 

mata pelajaran, salah satunya adalah bahasa. Secara umum media ini bersifat 

luwes dan mudah diadaptasikan penggunaannya. Secara teknis, media ini juga 

mudah dioperasikan dan cukup ekonomis. Keuntungan menggunakan media ini 

pada umumnya dapat memberikan suasana hidup, penampilan lebih menarik. 

Namun kelemahan dari media ini, terutama terletak pada biaya. Penggunaan 
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media ini memerlukan dukungan sarana dan prasarana tetentu seperti listrik, kaset, 

serta peralatan/bahan-bahan khusus yang tidak selamanya mudah diperoleh di 

tempat-tempat tertentu. Di samping itu, pengadaan maupun pemeliharaannnya 

cenderung menuntut biaya mahal.  

Teknik bercerita melalui objek langsung sebagai teknik varian dicobakan 

dengan pertimbangan dapat menuntun siswa untuk bercerita. Teknik pengamatan 

objek langsung ini menurut Yamin (2003:95) dapat dilakukan dengan cara wisata 

alam, yaitu ketika siswa sudah jenuh di dalam kelas, guru membawanya belajar 

dalam bentuk wisata untuk menumbuhkan minat baru. Selain itu, teknik ini dapat 

mencapai hasil pembelajaran yang optimal dari proses belajar mengajar (Ibrahim 

2003:118). Dengan memanfaatkan objek langsung siswa memiliki beberapa  

keuntungan, antara lain lebih nyata, konkrit, dapat diraba, dan dapat dirasakan 

sehingga siswa dapat menceritakan lebih jelas dan rinci berdasarkan hasil 

pengamatannya. 

Teknik bercerita melalui media gambar sebagai varian dicobakan dengan 

pertimbangan sebuah gambar dapat menuntun siswa dalam bercerita. Teknik ini 

sering digunakan dengan pertimbangan lebih murah pengadaannya, mudah 

penggunaanya, serta mudah dibawa. Namun demikian, teknik ini memiliki 

kelemahan yaitu, jika kurang dirancang dengan baik, cenderung membosankan 

dan kurang dapat memberikan suasana yang hidup bagi siswa (Ibrahim 2003,116) 

Dari deskripsi di atas, maka perlu adanya alternatif pengembangan 

pembelajaran berbicara. Pengembangan yang dapat dilakukan adalah dengan 

melalui teknik pembelajaran berbicara melalui bercerita menggunakan objek 
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langsung, karena diduga teknik pembelajaran berbicara melalui bercerita 

menggunakan objek langsung lebih menarik dan menantang siswa untuk 

mengembangkan imajinasinya bila dibanding dengan teknik berbicara dengan 

memanfaatkan media gambar. Media gambar cenderung membosankan bila 

gambar tidak dirancang dengan baik sebelumnya. 

 

1.2 Identifikasi  Masalah 

Pembelajaran berbicara yang diajarkan oleh guru selama ini masih belum 

tertuju pada melatih keterampilan berbicara siswa. Guru cenderung mengajarkan 

pada penguasaan kognitif. Guru belum melatih siswa agar mampu berbicara 

secara runtut, lancar, dan teroganisasi, sehingga jika siswa diminta untuk 

berbicara, ia hanya mampu bertutur 2-3 kalimat saja.  

Kesulitan siswa dalam berbicara disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 

penggunaan metode, penggunaan media, penentuan dan penyusunan alat evaluasi  

pembelajaran, dan adanya bakat dan minat siswa. Di antara sekian banyak 

kesulitan tersebut satu di antaranya adalah penggunaan teknik pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Penggunaan teknik pembelajaran tersebut masih  pada 

penguasaan kognitif saja, sehingga ada yang kurang menuntun siswa untuk dapat 

berbicara, namun demikian ada pula teknik pembelajaran yang diduga dapat 

menuntun siswa secara operasional.  

Teknik pembelajaran berbicara yang diduga dapat menuntun siswa secara 

operasional adalah dengan  teknik bercerita memanfaatkan objek langsung dan 

teknik bercerita yang memanfaatkan media gambar. Bila dicermati, masing-
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masing teknik pembelajaran berbicara melalui bercerita tersebut memiliki 

beberapa kelebihan dan kelemahan.  

Kelebihan teknik bercerita yang memanfaatkan objek langsung adalah (1) 

dapat memberikan kesempatan semaksimal pada siswa untuk  mempelajarai 

sesuatu ataupun melaksankan tugas dalam situasi nyata, (2) memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri situasi yang sesungguhnya, (3) 

melatih keterampilan siswa dengan menggunakan sebanyak mungkin alat indera, 

dan (4) dapat memberikan suasana hidup bagi siswa. Kelemahan dari teknik objek 

langsung ini adalah (1) mengandung resiko dalam bentuk kecelakaan dan 

sejenisnya dan (2) biaya yang digunakan kadang-kadang tidak sedikit. 

Berdasarkan Ibrahim (2003:115) kelebihan penggunaan teknik bercerita 

yang memanfaatkan media gambar  adalah (1) biaya relatif murah, (2) mudah 

penggunaanya, (3) tidak memerlukan alat khusus, dan (4) luwes dalam arti mudah 

dibawa dan dipindahkan. Adapun kelemahan teknik ini jika kurang dirancang 

dengan baik akan cenderung membosankan. Di samping itu, media ini kurang 

memberikan suasana hidup bagi siswa. 

Dilihat dari kelebihan dan kelemahan kedua teknik pembelajaran tersebut, 

yang diduga dapat menuntun siswa untuk meningkatkan kemampuan berbicaranya 

adalah dengan menggunakan teknik bercerita yang memanfaatkan objek langsung 

dan teknik bercerita yang memanfaatkan media gambar. Teknik bercerita yang 

memanfaatkan objek langsung dirasa dapat memberikan suasana yang 

menyenagkan.  
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1.3  Pembatasan  Masalah 

Bila dicermati, pembelajaran berbicara bagi siswa SD belum memperoleh 

hasil maksimal. Berbagai kendala yang melingkupi antara lain tidak efektifnya 

strategi pembelajaran yang digunakan, motivasi yang rendah, lingkungan yang tidak 

kondusif dan beragamnya keterampilan berbicara di sekolah dasar. Tidak efektifnya 

strategi tersebut bermula dari kebiasaan yang selama ini dilakukan, berupa pemberian 

evaluasi yang tidak sesuai dengan tujuan berbicara tersebut. Akibatnya pembelajaran 

berbicara yang mengharapkan siswa mampu berbicara tidak tercapai, tetapi hanya 

mengajarkan siswa tentang pengetahuan berbicara (Depdiknas 2004:5) 

Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran 

berbicara. faktor-faktor tersebut antara lain siswa, guru, metode, dan teknik-teknik 

pembelajaran. Faktor siswa dipengaruhi oleh  minat, bakat, dan sifat, keadaan 

fisik, dan sikap (Sadiman 2005:13). Faktor minat dan bakat merupakan salah satu 

tanggung jawab guru. Karena minat dan bakat dapat dipupuk dan dikembangkan 

melalui kegiatan pembelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal.  Selain 

itu, pada diri siswa memiliki sifat yang berbeda-beda. Siswa yang memiliki sifat 

pendiam akan berbeda kemampuan menceritakan hasil pengamatannya dengan 

siswa yang cerewet. Faktor fisik juga berpengaruh terhadap kemampuan 

berbicara. Siswa yang memiliki fisik normal dalam berbicara akan berbeda 

dengan siswa yang memiliki fisik gagu dalam berbicara. Siswa yang memiliki 

fisik normal akan lancar dalam pengucapannya, namun bagi siswa yang gagu akan 

terbata-bata dalam pengucapannya. Selain itu, faktor  lain yang berpengaruh 

terhadap kemampuan berbicara adalah sikap siswa pada saat pembelajaran 
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berlangsung. Siswa yang memiliki sikap penuh perhatian  akan lebih rinci dalam 

mengungkapkan hasil pengamatannya dibandingkan dengan siswa yang kurang 

perhatian dalam pelajaran. 

Selain faktor siswa, keberhasilan pembelajaran berbicara juga dipengaruhi 

oleh faktor guru (Depdiknas 2004:2). Kegiatan guru dalam pembelajaran di kelas 

selama ini masih terbatas pada menerangkan, memberi petunjuk, atau memberi 

arahan. Guru jarang sekali mengajak siswa untuk aktif berbicara. Dalam kegiatan 

pembelajaran, guru lebih banyak berbicara di kelas, sehingga kurang memberi 

peluang kepada siswa untuk berlatih berbicara mengemukakan pikirannya. 

Bahkan guru sering menegur siswa yang banyak bertanya karena dianggap 

menganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Faktor terpenting lainnya yang mempengaruhi adalah faktor metode atau 

teknik pembelajaran (Depdiknas 2004:3). Teknik dalam suatu proses 

pembelajaran yang baik dan tepat akan mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena 

itu diperlukan kreativitas guru dalam pemilihan metode dan teknik pembelajaran, 

agar proses pembelajaran tidak membosankan siswa. Guru dituntut lebih dapat 

mengembangkan teknik-teknik pembelajaran sesuai dengan aspek yang diajarkan.   

Dari faktor- faktor tersebut, hanya faktor tekniklah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini. Adapun teknik yang akan peneliti kaji adalah teknik pembelajaran 

berbicara melalui bercerita menggunakan objek langsung dan media gambar. 

Apakah teknik pembelajaran berbicara melalui bercerita yang memanfaatkan 

objek langsung lebih efektif bila dibandingkan dengan teknik berbicara melalui 

bercerita yang menggunakan media gambar. 
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1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan di atas, masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah apakah teknik pembelajaran berbicara dengan 

teknik bercerita yang memanfaatkan objek langsung lebih  efektif  daripada teknik 

bercerita yang memanfaatkan media gambar.  

Dalam penelitian ini kemampuan berbicara dinilai berdasarkan lima aspek 

yang meliputi pelafalan, tata bahasa, kosakata, kelancaran, dan pemahaman. Dari 

kelima aspek tersebut teknik bercerita manakah yang dapat memberikan hasil  

lebih baik dalam pembelajaran berbicara yang memanfaatkan objek langsung 

ataukah yang memanfaatkan media gambar. 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini yaitu menguji hipotesis bahwa pembelajaran berbicara 

dengan teknik bercerita yang memanfaatkan objek langsung lebih efektif daripada 

teknik bercerita yang memanfaatkan media gambar. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan berupa 

pengembangan ilmu pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya yang berkaitan 

dengan aspek keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan bercerita.  

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan, pertimbangan, perbaikan, dan penyempurnaan pembelajaran bahasa 

Indonesia bagi guru SD, khususnya dalam hal pembelajaran berbicara. Dengan 
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demikian penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para peneliti 

pembelajaran bahasa dalam melakukan penelitian-penelitian kemampuan 

berbahasa di sekolah dasar. 

Penelitian berupa gambaran tentang berbicara dengan teknik bercerita 

yang memanfaatkan objek langsung diduga lebih efektif daripada teknik bercerita 

yang memanfaatkan media gambar, diharapkan bermanfaat bagi guru SD, 

khususnya pelajaran berbicara sebagai “feedback” terhadap hasil unjuk kerja 

mereka. Dengan mengetahui tingkat kemampuan bercerita siswa kelas V yang 

mereka ajar, maka guru dapat menentukan sikap dan kemudian menyiapkan 

strategi maupun langkah-langkah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pelajaran berbicara. Lebih jauh diharapkan kemampuan siswa berbicara akan 

berdampak terhadap hasil belajar pada akhir pendidikan di SD diwujudkan 

perolehan nilai berbicara dalam  bahasa Indonesia meningkat dari sebelumnya.  

Diketahuinya pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita yang 

memanfaatkan objek langsung lebih efektif daripada teknik bercerita yang 

memanfaatkan media gambar pada siswa SD kelas V, dapat membantu guru 

dalam memaksimalkan hasil belajar siswa. Dalam hal ini guru tidak dapat 

mengatasi seluruhnya tanpa bantuan pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karena itu 

hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi 

khususnya para pembuat kebijakan, dalam rangka melakukan kontrol terhadap 

faktor-faktor tersebut sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang pembelajaran berbicara dan teknik-teknik pembelajaran 

sudah pernah dilakukan, antara lain  Supratman (1996) melalui tesisnya yang 

berjudul Pemberian Pelatihan Menyususn Perangkat Pertanyaan dan Taraf 

Kemampuan Berpikir Verbal dalam Upaya Meningkatkan Ketuntasan 

Pembicaraan Mahasiswa. Penelitian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa 

model latihan lebih menguntungkan responden yang kurang dalam kemampuan 

berpikir verbal. Hasil menunjukkan bahwa latihan menyusun perangkat 

pertanyaan dapat meningkatkan kuantitas pembicaraan bagi mahasiswa yang 

memiliki kemampuan  berpikir verbal.  

Belajar berbahasa berarti belajar untuk menggunakan bahasa dalam 

berkomunikasi. Selain itu untuk meningkatkan keterampilan berbicara, 

pembelajaran bahasa juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir, bernalar, 

serta memperluas wawasan. Penyusunan perangkat pertanyaan memerlukan 

kemampuan berpikir. Keadaan seperti itu menuntut adanya keseimbangan antara 

pemikiran yang divisualisasikan dalam bentuk perangkat pertanyaan, untuk  

dimanifestasikan dengan ketuntasan pembicaraan.  

Penelitian lain  tentang keterampilan berbicara juga dilakukan oleh 

Munaris  (1999) melalui tesis yang berjudul Perencanaan dan Pelaksanaan  
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Evaluasi Bahasa Keterampilan Berbicara dan Pembelajaran Bahasa Indonesia di  

SMU  Negerii 1 dan SMU Negeri 4 Kodya Malang.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas perencanaan evaluasi 

keterampilan berbicara  yang disusun oleh guru termasuk dalam kategori baik 

dengan teknik penskoran global dan analtik. 

Selain itu Listyowati (1999) melakukan penelitian yang berjudul 

Peningkatan Kemampuan Berbicara Ragam Krama melalui Teknik Bercerita 

Pengalaman Sehari-hari pada Siswa Kelas 2 SLTP 1 Cilongok. Hasil  penelitian 

yang dilakukan pada tes akhir siklus I dan tes siklus II kemampuan berbicara 

ragam krama melalui teknik bercerita pengalaman sehari-hari mengalami 

peningkatan. Peningkatan itu terlihat dari beberapa aspek kemampuan anatara 

lain: aspek ketepatan, aspek kelancaran dan aspek intonasi. Jumlah rata-rata aspek 

keseluruhan siklus I 6,9 dan siklus II 7,31. dengan demikian hasil tes awal siklus I 

mengalami peningkatan, demikian pula tes akhir siklus I ke tes akhir siklus II 

mengalami peningkatan.  

Dikaitkan dengan konteks pembelajaran di dalam kelas, dalam interaksi 

edukatif paling tidak harus ada (1) bahan yang menjadi isi interaksi, (2) siswa 

yang aktif mengalami, (3) guru yang mengalami, (4) metode tertentu untuk 

mencapai tujuan, (5) situasi yang memungkinkan proses interaksi berlangsung 

baik, dan (6) penilaian terhadap hasil interaksi tersebut (Surakhmad 1984:16). 

Dengan demikian di dalam interaksi di dalam kelas terdapat kegiatan saling 

melakukan aksi antara guru dan siswa, saling mempengaruhi antara guru dan 

siswa.  Pertanyaan dari guru secara lisan menggunakan Bahasa Jawa tentang 
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pengalaman siswa di luar proses kegiatan belajar mengajar, memacu peningkatan 

kemampuan berbicara ragam krama.  Dengan perolehan pemahaman tentang 

ragam krama pada akhirnya memotivasi  siswa berani berbicara menggunakan 

ragam krama di depan kelas.  Hal  ini secara bertahap memacu peningkatan 

kemampuan teknik berbicara. 

Penelitian tentang peranan gambar untuk merangsang kemampuan 

menulis siswa SLTP se- Kabupaten Grobogan Jawa Tengah telah dilakukan oleh 

Parjimin (2001). Dalam penelitian itu diketahui bahwa gambar dapat dipakai 

sebagai media yang tepat untuk memberikan rangsangan siswa dalam menangkap 

dan mengembangkan ide pokok siswa sangat terbantu dalam kegiatan menulis 

secara terstruktur. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian para guru dalam 

pembelajaran menulis supaya memanfaatlkan media gambar. Gambar-gambar 

yang dipakai sebagai media pembelajaran dapat dianggap sebagai pemanfaatan 

konteks nonlinguistik di dalam pembelajaran menulis bahasa Indonesia. 

Yustinah (2002) meneliti kemampuan berbicara siswa SMK dengan 

menggunakan teknik intensif dan umpan balik. Dalam penelitian ini diketahui 

bahwa kemampuan berbicara siswa dengan menggunakan teknik intensif lebih 

efektif daripada teknik umpan balik. 

Penelitian lain tentang berbicara dilakukan oleh Suyoto (2003) dengan 

judul Pengaruh Kemampuan Merespons Tuturan Guru dan Kemampuan Berfikir 

Verbal Siswa SD terhadap Kemampuan Berbicaranya. Subjek penelitian ini 

adalah guru dan siswa kelas II SD Sompok 01 Kota Semarang dengan jumlah 

responden 40 siswa. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hubungan antara 
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faktor kemampuan merespon tuturan guru dengan kemampuan berbicara 

menempati urutan pertama, sedang kemampuan berfikir verbal dengan 

kemampuan berbicara siswa sebagai urutan kedua. Dengan demikian kemampuan 

berbicara siswa kelas II SD akan mengalami peningkatan bila guru memberikan 

kontribusi terhadap kemampuan merespons tuturannya. 

Interaksi kelas dalam lonteks pembelajaran bahasa, khususnya 

pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki pola tersendiri. Priyatni (1994:12) 

menegaskan bahwa pola ini memiliki kekhasannya dilihat dari berbagai segi (1) 

hakikat bahasa dabn belajar bahasa, (2) pendekatan pembelajaran bahasa, (3) 

tujuan pembelajaran bahasa. 

Dalam kegiatan berinteraksi ada faktor yang dapat mempengaruhi, 

misalnya penutu, mitra tutur, alur (setting), situasi, tujuan, dan topik pembicaraan. 

Dalam hal ini penutur (guru) bertindak tutur dan mitra tutur (siswa) bertindak 

menangkap, memahami, dan merespons tuturan. Respons yang didiberikan siswa 

bergantung konteks dan situasi pada saat tuturan itu diujarkan. Konteks dan situasi 

ini mempengaruhi bentuk tuturan, respons atau efek. Dengan demikian 

kemampuan merespons tuturan guru dan kemampuan berpikir verbal berdampak 

siswa  terhadap kemampuan berbicara . 

Wuryanto (2003) dalam penelitian berjudul  meneliti tentang Peningkatan 

Keterampilan Berbicara dengan Teknik Peran pada Siswa kelas III Bahasa SMU 

Negeri 2 Tegal. Dalam penelitian itu diketahui bahwa teknik bermain peran dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa jika dilakukan secara menyenangkan, 

sungguh-sungguh dan teratur. Dengan teknik bermain peran, perilaku siswa yang 
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semula cenderung diam berubah menjadi berani mengemukakan gagasannya 

dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. 

Keterampilan yang diperlukan untuk berbicara dengan baik menurut 

Dallman danam Syafei (1981:18) adalah berapa kemampuan mengucapkan kata-

kata dengan betul, menggunakan kata-kata secara tepat sesuai dengan maksud 

yang dinyatakan, menggunakan kalimat efektif, dan mengorganisir poko-pokok 

pikiran dengan baik. Bermain peran memberi kesempatan dan kebebasan  kepada 

siswa untuk berekspresi menuangkan ide gagasan dalam bentuk lisan. Jadi 

seseorang dikatakan mampu berbicara dengan baik apabila ia mampu atau 

sanggup mengkomunikasikan gagasan dan ide secara lisan kepada orang lain 

Secara alamiah setiap orang mampu berbicara, tetapi bila dihadapkan secara resmi 

atau formal akan muncul permasalahan yang menggambarkan 

ketidakmampuannya dalam berbahasa. Seseorang yang berbicara dalam situasi 

formal atau resmi memerlukan persiapan dan menuntut keterampilan. Didorong 

adanya respons  kausal  dialog antarpemain peran, pada akhirnya  merangsang 

penggalian potensi yang ada pada diri siswa untuk menanggapinya. Dalam 

hubungan dengan perilaku berbicara siswa, yang termasuk rangsangan  adalah 

suatu aspek lingkungan yang dapat membangkitkan daya inderawi yang terkena 

rangsangan tersebut.  

Sadiman (2005:5) dalam “Media Pendidikan” menguraikan kriteria 

pemilihan media. Pemilihan media pendidikan harus dikembangkan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat 

kemampuan dan sifat-sifat khas media yang bersangkutan. Seyogyanya pemilihan 
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media tidak terlepas dari konteksnya, bahwa media merupakan komponen dari 

sistem instruksional secara keseluruhan. 

Dari beberapa sumber hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa 

penelitian tentang pembelajaran berbicara dengan teknik melalui pengamatan 

objek langsung dan media gambar belum dilakukan. Sehubungan dengan hal itu, 

peneliti akan menelaah dan mengkaji perbandingan keefektifan pembelajaran 

berbicara yang memanfaatkan objek langsung dengan yang memanfaatkan media 

gambar.  

 

2.2 Landasan Teoretis 

 

Untuk penelitian ini diperlukan teori  tentang kemampuan berbicara, 

pembelajaran berbicara. pembelajaran berbicara di sekolah dasar, bentuk tes 

kemampuan berbicara, penskoran kemampuan berbicara, teknik bercerita yang 

memanfaatkan objek langsung, dan teknik bercerita yang memanfaatkan media 

gambar. Teori-teori ini digunakan untuk landasan kerja penelitian. 

 

2.2.1 Kemampuan Berbicara 

Kemampuan mempunyai arti kesanggupan atau kecakapan (Moeliono 

1988:553). Nababan (1981:39) mengatakan secara keseluruhan kemampuan 

berarti memiliki unsur kesanggupan, kecakapan , dan pengetahuan.  Arti  lain 

adalah seseorang dapat memiliki kemampuan apabila sanggup dan cakap 

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. 
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Berdasarkan pendapat itu dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah 

kesanggupan, kecakapan, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang.  Dalam hal 

ini siswa diharapkan mampu berkomunikasi secara lisan yaitu kesanggupan atau 

kecakapan seseorang untuk menyampaikan maksud atau ide kepada orang lain 

secara lisan. 

Arsjad (1988:17) mengatakan bahwa berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan serta menyampaikan pikiran , gagasan, dan perasaan.  Berbicara 

merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dapat diamati.  

Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-

faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan sosiolinguistik sedemikian 

intensif sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi 

kontrol sosial.  Selanjutnya, Arsjad juga mengatakan bahwa berbicara itu lebih 

dari sekedar mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata.  Setiap keterampilan 

berbahasa itu erat hubungannya dengan proses-proses berpikir yang mendasari 

bahasa.  Dalam kenyataannya, bahasa menyatu dengan proses pikiran ( 

Widyamartaya dalam Supratman 1985:11).  Menurut Mulgrave (dalam  Tarigan 

1985:15) bahwa berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-

gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

sang pendengar atau penyimak. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah 

suatu aktivitas mengungkapkan buah pikiran, gagasan-gagasan, dan perasaan 

kepada orang  lain secara lisan.  Dengan berbicara seseorang dapat bertukar 
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pengalaman, bertukar pikiran, saling menghibur, saling memberi petunjuk dan 

penjelasan kepada orang lain. 

Tarigan (1985:15) mengatakan bahwa berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara 

merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dapat diamatu. 

Berbicara merupakan faktor fisik, psikologis, neurologis, sematik, dan 

sosiolinguistik sedemikian insentif, sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia 

yang paling penting bagi kontrol sosial. 

Selanjutnya (Arsjad 1988:23) juga mengatakan bahwa berbicara adalah 

kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sehingga keterampilan berbicara 

erat hubungannya dengan proses berpikir yang mendasari bahasa. Dalam 

kenyataannya, bahasa menyatu dengan proses pikiran (Widyamartaya dalam 

Supratman 1985:11) 

Menurut Milgrave (dalam Tarigan 1985:15 berbicara adalah suatu alat 

untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Berdasarkan 

pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah suatu 

aktivitas mengungkapkan buah pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain 

secara lisan. Dengan berbicara seseorang dapat bertukar pengalaman, bertukar 

pikiran saling menghibur, saling memberi petunjuk dan penjelasan kepada orang 

lain. 
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Seseorang dikatakan memiliki kemampuan berbicara bila sanggup 

menyampaikan maksud atau gagasan secara lisan kepada orang lain. Dalam 

berbicara hendaknya seseorang mempertimbangkan bebrapa faktor penunjang 

kegiatan berbahasa. Faktor tersebut adalah situasi, tujuan, mitra wicara. Selain itu, 

juga dipilih ragam bahasa yang tepat, yaitu ragam formal atau ragam nonformal. 

Hurlock (1978:176) mengemukakan bahwa berbicara adalah bentuk 

bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata-kata yangdifungsikan untuk 

menyampaikan masksud. Jadi berbicara merupakan bentuk komunikasi 

pertukaranpikiran dan gagasan. 

Pengertian lain berbicara dikemukakan oleh Syafei (1988:85). Berbicara 

merupakan salah satu perwujudan retorika. Berbicara merupakan proses 

menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa lisan melalui kalimat yang dirangkai 

secara utuh, lengkap, jelas dan komunikatif. Untuk mampu berbicara diperlukan 

(1) kemampuan menemukan masalah yang akan dibicarakan, (2) kepekaan 

terhadap pendengar (3) kemampuan perencanaan berbicara, dan (4) kemampuan 

penggunaan bahasa Indonesia (5) kemampuan memulai bicara (6) kemampuan 

mengoreksi ujaran sendiri. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah 

suatu aktivitas mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain 

secara lisan.  

Seseorang yang memiliki kemampuan berbicara adalah seseorang yang 

sanggup menyampaikan maksud atau gagasan secara lisan kepada orang lain.  

Seseorang dalam berbicara hendaklah mempertimbangkan faktor-faktor 
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penunjang kegiatan berbahasa.  Faktor tersebut adalah situasi, tempat, tujuan, dan 

orang yang diajak berbicara.  Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat dipilih 

ragam bahasa yang digunakan, yaitu apakah ragam formal atau ragam nonformal. 

Secara alamiah setiap orang mampu berbicara, tetapi bila dihadapkan 

secara resmi atau formal akan muncul berbagai permasalahan yang 

menggambarkan ketidakmampuannya dalam berbahasa.  Seseorang yang 

berbicara dalam situasi formal atau resmi memerlukan persiapan dan menuntut 

keterampilan.  Keterampilan yang diperlukan untuk berbicara dengan baik 

menurut Dallman dalam Syafi’ie (1981:18) adalah berapa kemampuan 

mengucapkan kata-kata dengan betul, menggunakan kata-kata secara tepat sesuai 

dengan maksud yang dinyatakan, menggunakan kalimat yang efektif, dan 

mengorganisir pokok-pokok prikiran dengan baik. 

Kemampuan berbicara merupakan kemampuan yang kompleks yang 

terdiri dari beberapa aspek yang berbeda-beda dan perkembangannya berbeda 

pula (Halim 1974:116).  Unsur-unsur yang mendukung kemampuan berbicara 

yaitu lafal, kosakata, tata bahasa, kelancaran, dan pemahaman.  Syafi’ie  

(1981:19) mengatakan bahwa seseorang mampu berbicara dengan sempurna 

apabila ia mampu menggunakan intonasi, pelafalan kata, mampu menyusun 

kalimat, dan lancar dalam pembicaraannya.  Lado (dalam Supratman 1985:10) 

menerangkan bahwa kemampuan berbicara diartikan sebagai kemampuan 

mengekspresikan situasi kehidupannya sendiri, atau kemampuan utnuk 

melaporkan perilaku atau situasi-situasi dengan kata-kata yang tepat, atau 

kamampuan bercerita, mengekspresikan urutan gagasan secara lancar. 
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Effendi (Media Indonesia, 22 November 1990) mengatakan bahwa seseorang 

dikatakan mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar apabila ia dapat 

berbahasa sesuai dengan maksud dan tujuannya., serta sesuai pula dengan kaidah tata 

bahasa dan kaidah kesantunan bahasa yang berlaku dalam masyarakat bahasa. 

Secara khusus Semi (dalam Rizal 1991:14) menjelaskan tujuan berbicara 

di depan kelas antara lain agar: 

a.murid mampu menggunakan alat bicara secara tepat dan sempurna, baik volume 

maupun warna suara. 

b.murid terlatih menggunakan bahasa Indonesia secara aktif, sehingga mampu 

berkomunikasi dengan baik dalam kegiatan formal sehari-hari. 

c.murid dapat berbahasa dengan sopan santun yang berlaku 

d.murid mampu melafalkan dan mengucapkan kalimat-kalimat dengan intonasi 

yang betul. 

e.murid berani mengeluarkan pendapat secara lisan dalam berbagai situasi. 

 

2.2.2 Pembelajaran Berbicara  

Karo dkk (1979:5) mengatakan teknik adalah suatu cara atau jalan yang 

harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mengajar perlu teknik yang 

tepat, karena teknik pengajaran adalah suatu cara atau jalan yang berfungsi 

sebagai alat yang digunakan dalam menyajikan bahan pengajaran untuk mencapai 

tujuan pengajaran. Pendapat tersebut juga dijelaskan oleh Surachmad (1961:74) 

yang menyatakan bahwa makin baik pemilihan teknik pengajaran makin efektif 

pula pencapaian tujuan. 
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Tujuan mengajar menurut (Karo dkk, 1979:5) ialah agar siswa atau orang 

yang diberi pelajaran dapat menerima bahan yang disajikan dan lebih daripada 

itupelajar mampu mengembangkan bahan-bahan yang diterima dan telah 

dikuasainya itu. 

Rahmanto (1988:113) berpendapat bahwa bercerita adalah mengungkapkan 

perasaan yang dialami si tokoh, menceritakan hubungan tokoh satu dengan yang lain, 

atau mengungkapkan jiwa serta suasana yang meliputi cerita seperti keingintahuan, 

kebahagiaan, kecemasan, kecurigaan, misteri dan lain sebagainya. Selanjutnya masih 

menurut Rahmanto, bercerita juga merupakan aktivitas untuk melatih imjinasi dan 

keterampilan berbahasa. 

Kegiatan bercerita yang dilaksanakan secara lisan itu melibatkan 

kemampuan berbicara. Menurut Laksono (2003:14) kemampuan berbicara adalah 

kemampuan mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan, tetapi kemampuan berbicara tidak hanya persoalan mengucapkan kata-

kata saja. Ada beberapa unsur yang terlibat dalam kegiatan berbicara, yaitu 

pembicara, pendengar, pesa/gagasan yang ingin disampaikan, situasi, dan saran 

pembicaraan (verbal dan nonverbal). 

Doyin (2004:1) dalam pelatihan teknik mendongeng mengatakan bahwa 

bercerita sama artinya dengan mendongeng. Pengertian tersebut tidak berbeda, yang 

membedakan adalah materi, cakupan, hakikat, dan sifat. Dalam mendongeng materi 

yang disampaikan adalah dongeng, cakupan cerita lebih luas dan hakikat dongeng itu 

termasuk cerita, cerita dongeng bersifat khayal. Sedangkan dalam bercerita materi 

yang disampaikan adalah cerita, cerita lebih luas daripada dongeng, sebab dongeng 

termasuk cerita. Selain itu cerita dapat bersifat khayal dan nyata. 
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan seseorang memliki 

kemampuan bercerita bila sanggup dan cakap mengungkapkan gagasan cerita baik 

nyata maupun khayal secara lisan kepada orang lain. Dalam mengungkapkan 

gagasan memperhatikan kemampuan mengucapkan kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaannya. 

Pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita hasil pengamatan 

disajikan dalam kurikulum 2004 mata pelajaran bahasa Indonesia. Hasil belajar 

yang diharapkan adalah menceritakan hasil pengamatan dengan bahasa yang 

runtut dan komunikatif. Berkaitan dengan hal itu, guru diharapkan dapat memilih 

teknik atau media yang dianggapsesuai dengan tujuan, bahan materi pokok, dan 

indikator yang diharapkan. Guru diharapkan menggunakan teknik yang dapat 

mendorong mengembangkan pemikiran-pemikiran siwa (learning to think), dan 

menambah pengalaman belajar baru (learning by experience) (Yamin 2003:96) 

Dalam penelitian ini teknik bercerita hasil pengamatan merupakan suatu 

cara yang diduga dapat digunakan agar kemampuan berbicara dapat mencapai 

tujuan. Untuk mengukur kemampuan berbicara siswa dalam menggunakan teknik 

bercerita hasil pengamatan dapat menuntun siswa ke arah pembicaraan yang lebih 

baik. Lancar bercerita berarti lancar berbicara. Dalam bercerita siswa dilatih 

berbicara jelas, intonasi yang tepat, urutan kata sistematis, menguasai masa 

pendengar dan berperilaku menarik. 

Pertama-tama siswa melakukan pengamatan terhadap objek secara 

langsung atau melalui media gambar. Kemudian siswa membuat peta konsep 

tentang hasil pengamatan tersebut. Setelah mengidentifikasi objek langsung dan 
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mengamati gambar, siswa menceritakannya di depan pendengarnya. Melalui 

kegiatan menceritakan hasil pengamatan ini siswa diharapkan dapat 

mengembangkan keterampilan berbicaranya. 

Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam merencanakan dan 

mempersiapkan suatu pembicaraan dalam situasi foraml atau berbicara di depan 

kelas.  Langkah-langkah tersebut adalah : (1) memilih pokok pembicaraan yang 

menarik, (2) menentukan tujuan (3) mengumpulkan bahan-bahan, dan (4) 

menyusun kerangka (Arsjad 1988:28-30). 

Pokok pembicaraan merupakan salah satu penunjang keefektifan berbicara 

yang akan disampaikan kepada pendengar sehingga pokok pembicaraan menarik 

hati pendengarnya.  Umumnya orang lebih cenderung mendengarkan suatu 

pembicaraan yang disenangi pembicara daripada mendengarkan suatu 

pembicaraan yang membosankan mengenai suatu pokok pembicaraan yang sedikit 

diketahui oleh pembicara. Sehingga pokok pembicaran perlu dibatasi agar tidak 

menyimpang pada hal-hal yang tidak berhubungan. 

Dengan membatasi pokok pembicaraan yang akan disampaikan oleh 

pembicara, akan tercakup suatu bidang tertentu secara baik dan menarik.  Kalau 

pokok pembicaraan tidak dibatasi, pembicaraan menjadi terlalu umum dan akan 

meninggalkan kesan yang samar-samar pada pendengar (Tarigan 1985:29). 

Apabila pembicara sudah menetapkan pokok pembicaraan yang akan 

disampaikan, pembicara akan mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan pokok 

pembicaraannya.  Bila dibutuhkan bahan tambahan, dapat dicari dari berbagai 
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sumber, misalnya dari buku, majalah, surat kabar, atau dari orang yang ahli dalam 

bidang tertentu yang berhubungan dengan pokok pembicaraan si pembicara. 

Dalam menyampaikan pembicaraan perlu adanya penyusunan kerangka 

pembicaraan yang akan disampaikan oleh pembicara. Penyusunan kerangka  

digunakan sebagai pedoman dalam berbicara, sehingga dapat berbicara secara 

sistematis. Dengan adanya kerangka pembicaraan akan terarah dan tersusun secara 

sistematis. 

 

2.2.3 Pembelajaran Berbicara di Sekolah Dasar Berdasarkan  Kurikulum 

2004 

Matapelajaran bahasa Indonesia dan sastra adalah program untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap 

bahasa Indonesia. Adapun materi pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar 

telah diuraikan dalam Standar Kompetensi  matapelajaran yang terdapat di dalam 

kurikulum SD tahun 2004.   

Standar kompetensi matapelajaran Bahasa Indonesia berorientasi pada 

hakikat pembelajaran bahasa, bahwa belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi 

dan belajar sastra adalah belajar menghargai  manusia dan nilai-nilai 

kemanusiaannya   (Depdikbud, 2004 : 2).  Oleh karena itu pembelajaran Bahasa 

Indonesia diarahkan  meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi 

dalam Bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis serta menimbulkan 

penghargaan terhadap hasil cipta manusia Indonesia. Standar kompetensi ini 

dimaksudkan agar siswa siap mengakses situasi multiglobal lokal yang 
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berorientasi pada keterbukaan dan kemasadepanan. Kurikulum ini juga diarahkan 

agar siswa terbuka terhadap beragam informasi yang hadir di sekitar kita dan 

dapat menyaring yang berguna, belajar menjadi diri sendiri, dan siswa menyadari 

akan eksistensi budayanya sehingga tidak tercerabut dari lingkungannya. 

Untuk memahami dan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia dan 

sastra di setiap kelas, dari kelas I sampai dengan kelas V, telah disusun Standar 

Kompetensi  di setiap kelasnya.   Depdikbud  (2004 : 4) menggariskan  Standar 

kompetensi bahan kajian Bahasa Indonesia mencakupi (1) kemampuan berbahasa, 

dan (2) kemampuan bersastra yang meliputi empat aspek, yaitu mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis.  

a. Mendengarkan 

Mendengarkan, memahami, dan memberikan tanggapan terhadap gagasan, 

pendapat, kritikan, dan perasaan orang lain dalam berbahasa  

bentuk wacana lisan. 

b. Berbicara  

Secara efektif dan efisien untuk mengungkapkan gagasan, pendapat, kritikan, 

perasaan dalam berbagai bentuk kepada mitra bicara sesuai dengan tujuan dan 

konteks pembicaraan.          

c. Membaca 

Membaca dan memahami berbagai jenis wacana, baik secara tersirat untuk 

berbagai tujuan.   

d. Menulis 

Menulis secara efektif dab efisien berbagai jenis karangan dalam berbagai konteks.  
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Sesuai dengan kajian di dalam penelitian yaitu pembelajaran berbicara 

untuk siswa SD kelas V,   diuraikan  standar kompetensi berbicara yaitu mampu 

mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan melalui 

menanggapi suatu persoalan atau peristiwa yang terjadi di sekitar, berwawancara 

dan melaporkan hasil wawancara, mendeskripsikan benda atau alat, dan 

menyimpulkan dialog atau percakapan serta memerankan drama pendek. 

Pengorganisasian materi  disajikan dalam tiga komponen utama, yaitu (1) standar 

kompetensi, (2) kompetensi dasar, (3) hasil belajar, (4) indikator, dan (5) materi 

pokok   sebagaimana uraian di dalam tabel 1 

Tabel 1 

Standar Kompetensi Berbicara Kelas V 

KOMPETENSI 

DASAR 

HASIL BELAJAR INDIKATOR MATERI 

POKOK 

Menceritakan hasil 

pengamatan 

 

 

 

 

 

Menanggapi suatu 

persoalan atau 

peristiwa 

Menceritakan hasil 

pengamatan dengan 

bahasa yang runtut dan 

komunikatif 

 

 

 

Menanggapi 

persoalan/masalah/peristi

wa yang terjadi di 

sekolah dan memberikan 

saran atau jalan keluar 

untuk memecahkan 

- Menjelaskan pokok-     

pokok yang diamati 

 - Menjelaskan secara rin  

n    ci hasil pengamtan de-   

    ngan bahasa yang run-   

    tut dan  komunikatif  

 

- Menjelaskan masalah   

atau peristiwa yang 

terjadi di sekolah 

dengan runtut. 

- Memberikan komentar 

atau saran dengan 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah atau 

peristiwa 

yang terjadi 

di sekolah. 
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masalah tersebut. alasan yang logis dan 

bahasa yang santun. 

Berwawancara 

dengan nara 

sumber 

Melakukan wawancara 

dengan narasumber di 

lingkungan sekolah 

(polisi, pedagang, petani, 

ahli kerajinan dll) 

- Menuliskan daftar 

pertanyaan untuk 

wawancara sesuai 

dengan topik serta 

menggunakan kalimat 

tanya dengan benar. 

- Melakukan kegiatan 

berwawancara 

berdasarkan daftar 

pertanyaan dengan 

menggunakan pilihan 

kata yang tepat dan 

santun berbahasa. 

Daftar 

pertanyaan 

wawancara 

dengan 

narasumber 

di 

lingkungan 

sekolah 

(polisi, 

pedagang, 

petani, 

perajin, dll) 

Melaporkan hasil 

wawancara 

Menyusun laporan hasil 

wawancaradan 

melaporkan secra lisan 

dengan bahasa yang 

runtut. 

- Menulis pokok-pokok 

isi wawancara 

- Melaporkan hasil 

wawancara dengan 

kalimat efektif dan 

bahasa yang runtut 

Laporan 

hasil 

wawancara 

Mendeskripsikan 

benda atau alat 

Mendeskripsikan benda 

atau alat secara rinci 

dengan bahasa yang 

komunikatif dan 

kosakata yang tepat. 

- Menguraikan benda 

atau alat-alat dari segi 

kebaikan dan/atau 

kelemahannya secara 

objektif dengan 

bahasa yang 

komunikatif dan 

kosakata yang tepat. 

- Membandingkan 

Deskripsi 

benda atau 

alat 

berdasarkan 

manfaat, 

kebaikan, 

aatau 

kelemahan 

benda/alat 
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benda-benda atau 

alat-alat berdasarkan 

kegunaan, kebaikan, 

atau kelemahannya. 

tertentu. 

 

Tabel 1 di atas terdiri dari 5 kompetensi dasar, yaitu (1) menceritakan 

hasil pengamatan, (2) menanggapi suatu persoalan atau peristiwa, (3) 

berwawancara dengan nara sumber, (4) melaporkan hasil wawancara, dan  (5) 

mendeskripsikan benda atau alat. Kelima kompetensi dasar tersebut tidak akan 

diteliti semua. 

Dari kelima kompetensi dasar tersebut di atas, hanya kompetensi dasar 

yang pertama yang akan digunakan sebagai penelitian, yaitu menceritakan hasil 

pengamatan. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba menggunakan teknik 

bercerita yang memanfaatkan objek langsung dan teknik bercerita yang 

memanfaatkan media gambar.   

 

2.2.4 Bentuk Tes Kemampuan Berbicara 

Tes keterampilan berbicara (ekspresi lisan) dapat berupa interpretasi 

terhadap gambar susun ( rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita) secara 

lisan, (Oller, 1979 : 305, 311, 315) dalam Nurgiyantoro ( 2001 : 181) wawancara 

baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. 

Selain itu  Nurgiyantoro  (2001 : 278) menandaskan bahwa bentuk-bentuk 

kemampuan berbicara  yang  dipilih   seharusnya yang memungkinkan siswa 

untuk tidak saja memungkinkan siswa tidak saja mengucapkan kemampuan 
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berbahasanya, melainkan juga mengungkapkan gagasan, pikiran, atau 

perasaannya. Dengan demikian tes tersebut bersifat fungsional, di samping dapat 

juga mengungkap kemampuan siswa berbicara dalam bahasa yang bersangkutan 

mendekati pemakaiannya secara normal. 

Tes kemampuan berbicara tidak semata-mata berhubungan dengan 

kemampuan kognitif, melainkan juga aspek psikomotor, keterampilan yang 

melibatkan aktivitas otot (Nurgiyantoro, 2001 : 291). Dengan demikian dalam 

tugas berbicara terdapat dua aspek yang terlibat yaitu (1) keterampilan berbicara 

yang lebih dilihat dari segi aktivitas, dan (2) kemampuan kognitif yang dilihat dari 

segi isi atau gagasan yang terungkap melalui bahasa. Aspek keterampilan 

terutama dilihat dari segi kelancaran dan kewajaran gerakan, sedang kemampuan 

kognitif mencakup aspek-aspek yang lain.  

Tes kemampuan berbicara tingkat ingatan lebih bersifat teoretis, 

menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas berbicara misalnya tentang 

pengertian dan  fakta. Tes kemampuan berbicara tingkat pemahaman  juga bersifat 

teoretis dengan menanyakan masalah yang berhubungan dengan tugas berbicara. 

Tes kemampuan tingkat penerapan menghendaki siswa praktik berbicara. Tes 

tingkat ini menuntut siswa untuk mampu menerapkan kemampuan berbahasanya 

untuk berbicara dalam masalah tertentu untuk keperluan komunikasi. Ragam 

bahasa yang dipilih bersifat formal, dimaksudkan agar siswa berlatih menerapkan 

kemampuan berbicaranya dalam bahasa Indonesia secara baik dan benar.  

Pelaksanaan praktik berbicara dilakukan dengan mempertimbangkan 

keadaan siswa, baik segi kemampuan berbahasa maupun kemampuan berpikirnya. 
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Jika kemampuan berbahasa siswa masih sederhana, tugas berbicara yang 

diberikan masih bersifat membimbing (guided conversation), misalnya dengan 

dialog sederhana atau berbicara dengan rangsang gambar (visual).  

 

2.2.5 Penskoran Kemampuan Berbicara 

Kemampuan berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

bersifat aktif-produktif  yang menuntut proses encoding.  Proses aktivitas ini 

untuk menghasilkan  bahasa kepada pihak lain secara lisan.  Kegiatan berbahasa 

yang produktif ini pada umumnya merupakan aktivitas untuk menyampaikan 

gagasan-gagasan kepada mitra pembaca.  Dengan demikian penggunaan bahasa 

merupakan faktor penting dalam kemampuan berbicara. 

Dalam kegiatan berbicara, kadang pemilihan penggunaan unsur-unsur 

bahasa tidak semata-mata dipertimbangkan dari segi bahasa itu sendiri, melainkan 

dari segi gagasan-gagasan yang dituturkan dan situasi penuturan.  Akibatnya, 

kebutuhan kelancaran komunikasi lebih diutamakan dari pada bahasa yang 

dipergunakan.  Bahasa sekedar merupakan sarana untuk menyampaikan gagasan.  

Dalam situasi tertentu kegiatan berbicara, demi kelancaran dan ketepatan 

komunikasi, tidak jarang terjadi ketepatan bahasa dengan sengaja dilanggar. 

Menurut Nurgiyantoro (1995:274) dalam tujuan pembelajaran bahasa, 

pengutamakan kelancaran komunikasi tanpa memperhatikan penggunaan bahasa 

yang tepat dalam kegiatan berbicara adalah berat sebelah.  Seharusnya, kedua-

duanya sama-sama ditekankan.   Penggunaan bahasa yang tepat akan terjelma 

gagasan yang tepat pula.  Oleh karena itu, tes kemampuan berbicara dalam 



33 

 

penelitian ini memperhatikan kelancaran komunikasi dan pemilihan penggunaan 

bahasa.   Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan berbicara siswa perlu 

dilakukan penskoran terhadap hasi tes kemampuan berbicara. 

Tentang penskoran kemampuan berbicara, Munaris (1999:32) berpendapat 

bahwa penskoran tes kemampuan berbicara merupakan salah satu tes yang sulit 

penskorannya.  Hal ini disebabkan, selain penskorannya yang  sering terpengaruh 

subjektivitas, juga disebabkan sifat berbicara itu sendiri, yaitu pajanan yang cepat 

hilang begitu siswa selesai berbicara.  Untuk mengatasi kesulitan ini, penskoran 

harus segera dilakukan selama siswa berbicara atau setelah selesai berbicara agar 

penskor tidak lupa dengan pajanan berbicara siswa. 

Penskoran kemampuan (keterampilan) berbicara dapat dilakukan dengan 

cara global (holistik) dan dengan cara analitik. Penskoran global adalah penskoran 

yang dilakukan berdasarkan kesan (impression) penskor terhadap objek yang 

diskor.  Penskoran analitik adalah penskoran yang menggunakan detai-detail 

tentang aspek-aspek yang diskor sebagai panduan (Hopkin dan Antes dalam 

Munaris 1999:32). 

Dalam konteks pembelajaran, penskoran global mengandalkan kesan 

penskor terhadap pajanan berbicara siswa.  Setelah siswa berbicara, penskor dapat 

memberi skor sesuai dengan kesan yang diterimanya.  Kesan tersebut diwujudkan 

dalam bentuk angka sesuai dengan rentangan skala yang digunakan.  Angka 

tersebut merupakan skor berbicara siswa.  Agar skor tersebut mempunyai dasar 

yang kuat, diperlukan adanya panduan yang berisi tentang deskripsi kemampuan 

berbicara dan rentangan skor yang digunakan.   Panduan yang dibuat tidak berisi 
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tentang deskripsi tiap aspek berbicara, tetapi deskripsi keterampilan berbicara 

secara utuh. 

Dalam penskoran analitik, skor diberikan pada setiap aspek kemampuan 

berbicara yang dijadikan sasaran penilaian.  Banyaknya skor yang diberikan 

bergantung pada banyaknya aspek yang dinilai (Latief 1995:48).  Aspek-aspek 

yang menjadi sasaran penskoran perlu dideskripsikan secara mendetail agar dapat 

mambantu penskor dalam memberikan skor terhadap pajanan berbicara siswa.  

Besarnya skor utnuk masing-masing aspek sangat bergantung pada pertimbangan 

penskor (Munaris 1999:33). 

Berkaitan dengan penskoran hasil kemampuan berbicara dalam penelitian 

ini, peneliti menerapkan penskoran dengan cara analitik.  Skala penskoran analitik 

untuk setiap aspek yang diskor mengacu rumusan yang telah diramu dari Munaris 

(1993:37) dan Nurgiyantoro (1995:282-285),  

 

2.2.6 Teknik Bercerita yang Memanfaatkan Objek Langsung 

Teknik atau model pengajaran langsung dirancang khusus untuk 

menunjang proses belajar siswa berkenaan dengan pengetahuan prosedural dan 

pengetahuan deklaratif yang berstruktur dengan baik dan dapat dipelajari 

selangkah demi selangkah. Pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan mengenai 

bagaimana orang melakukan sesuatu, sedangkan pengetahuan deklaratif adalah 

pengetahuan tentang sesuatu. 

Pengamatan objek langsung memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) adanya tujuan 

pembelajaran dan proseur penilaian hasil belajar, (2) sintaks atau pola keseluruhan 
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dan alur kegiatan pembelajaran, (3) sistem pengelolaan dan lingkungan belajar 

yang mendukung berlangsung dan berhasilnya pembelajaran. 

Pembelajaran langsung juga memliki fase-fase atau tahap-tahap yang 

harus dilakukan. Berikut beberapa fase dalam pembelajaran langsung. 

                                                Tabel  2 

                                 Fase Pembelajaran Langsung 

No Fase Peran Guru 

1. Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa 

Menjelaskan tujuan, materi, 

persyarat, memotivasi dan 

mempersiapkan siswa. 

2. Mendemonstrasikan pengetahuan 

dan ketrampilan 

Mendemonstrasikan ketrampilan dan 

menyajikan informasi tahap demi 

tahap 

3. Membimbing pelatihan Guru memberi pelatihan terbimbing 

4. Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik 

Mengecek kemampuan siswa dan 

memberi umpan balik 

5. Memberi latihan dan penerapan 

konsep 

Mempersiapkan latihan untuk siswa 

dengan menerapkan konsep yang 

dipelajari dalam kehidupan sehari-

hari 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas, dalam penerapannya pembelajaran berbicara 

dengan teknik objek langsung bertujuan agar siswa dapat bercerita dengan cepat 

berdasarkan objek yang dilihat. Guru menunjukkan objek-objek kepada siswa di 

depan kelas atau di luar kelas, misal boneka, telepon, mobil-mobilan, dan lain-

lain. Dari objek tersebut siswa dapat membuat cerita secara runtut dan logis 

berdasarkan objek yang dilihatnya. Alat yang dibutuhkan adalah objek-objek yang 
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bervariasi sesuai dengan tema pembelajaran. Teknik ini dapat dijalankan secara 

perorangan maupun secara kelompok. 

Cara menerapkan teknik pembelajaran ini, yaitu: (1) guru menyampaikan 

pengantar, (2) guru memajang beberapa objek di depan kelas atau guru mengajak 

anak ke luar kelas untuk mengamati objek langsung, (3) setelah siswa melihat 

objek tersebut, siswa mengidentifikasi objek, (4) siswa membeuat cerita yang 

dibuatnya, dan (6) guru merefleksikan pembelajaran tersebut (Suyatno 2003). 

Guru harus mengupayakan objek yang diajukan sesuai dengan tema 

pembelajaran yang dipelajari pada minggu itu. Guru dapat memilih objek yang 

cocok dengan karakteristik kelas. Objek yang telah digunakan siswa dapat ditarik 

kembali untuk bahan pembelajaran berikutnya. Teknik pembelajaran objek 

langsung memudahkan anak lebih kreatif. Anak mengalami langsung apa yang 

sedang dipelajari. Hal itu akan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya 

mendengarkan orang lain/guru menjelaskan. Mengenal bahwa ada perbedaan 

antara susunan tulang daun tumbuhan berakar serabut dengan tumbuhan yang 

berakar tunggang akan lebih mantap bila siswa secara langsung mengamati daun-

daun dari kedua jenis tumbuhan itu daripada mendengarkan penjelasan guru 

tentang hal itu. Membangun pemahaman dari pengamatan langsung akan lebih 

mudah daripada membangun pemahaman dari uraian lisan guru, apalagi bila siswa 

masih berada pada tingkat berpikir konkret (Piaget dalam Hernowo 2003). 

Pada dasarnya, semua anak memiliki potensi untuk mencapai kompetensi. 

Kalau sampai mereka tidak mencapai kompetensi, bukan lantaran mereka tidak 

memiliki kemampuan untuk itu, tetapi lebih banyak akibat mereka tidak disediakan 
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pengalaman belajar yang relevan dengan keunikan tiap-tiap karakteristik individual. 

Meskipun anak itu unik karena memiliki keragaman karakteristik, mereka memiliki 

kesamaan, karena sama-sama memiliki: sikap ingin tahu (curiosity), sikap kreatif 

(creativity), sikap sebagai pelajar aktif (active learner), dan sikap sebagai seorang 

pengambil keputusan (decision maker). Anak belajar hanya 10% dari apa yang 

dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang 

dilihat dan didengar, 70% dari apa yang dikatakan, 90% dari apa yang dikatakan dan 

dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa jika mengajar dengan banyak berceramah, 

maka tingkat pemahaman siswa hanya 20%. Sebaliknya, jika siswa diminta untuk 

melakukan sesuatu sambil melaporkannya, tingkat pemahaman siswa dapat mencapai 

sekitar 90% (Depdiknas 2004). Tingkat pengalaman belajar siswa tersebut dapat 

dilihat pada bagan di bawah ini, 

 

                                                                                            Modus 

10 %   
  
20 %  
                                                                                                                 Verbal 
30 % 
 
50 % 
                                                                                                                  Verbal 
70 % 
 
90%                                                                                                            Berbuat 
 

 

 

 
 
           
  

   baca

dengar

lihat

lihat dan dengar 

katakan 

Katakan dan lakukan 
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Secara umum, mungkin hanya sebagian siswa yang memperoleh 

pengalaman belajar. Sebagian siswa yang lain tentu tidak memperoleh 

pengalaman belajar. Supaya semua siswa mengalami peristiwa belajar, guru perlu 

menyediakan beragam pengalaman belajar. Pengalaman yang harus 

dikembangkan paling tidak ada tiga, yaitu pengalaman mental, pengalaman fisik, 

pengalaman sosial (Depdiknas 2004). Ketiga pengalaman belajar tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

a.Pengalaman Mental 

Beberapa bentuk pengalaman mental dapat diperoleh antara lain melalui 

membaca buku, mendengarkan ceramah,mendengarkan berita radio, melakukan 

perenungan, menonton televisi atau film. Pada pengalaman belajar melalui 

pengalaman mental. Biasanya siswa hanya memperoleh informasi melalui indera 

dengar dan lihat. Ditinjau dari tingkat perkembangan anak, pengalaman belajar 

melalui indera dengar lebih sulit daripada melalui indera lihat, karena melalui 

indera dengar diperlukan kemampuan abstraksi dan konsentrasi penuh. 

b.Pengalaman Fisik 

Pengalaman belajar jenis ini meliputi kegiatan pengamatan, percobaan, 

penelitian, kunjungan, karya wisata, pembuatan buku harian, dan beberapa bentuk 

kegiatan praktis lainnya. lazimnya, siswa dapat memanfaatkan seluruh inderanya 

ketika menggali informasi melalui pengalaman fisik. 

c. Pengalaman Sosial 
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Beberapa bentuk pengalaman sosial yang dapat dilakukan antara lain 

melakukan wawancara dengan tokoh, bermain peran, berdiskusi, bekerja bakti, 

melakukan bazar, pameran, jual beli, pengumpulan dana untuk bencana alam, atau 

ikut arisan. Pengalaman belajar ini akan lebih bermanfaat kalau masing-masing 

siswa diberi peluang untuk berinteraksi satu sama lain: bertanya, menjawab, 

berkomentar, mempertanyakan jawaban, mendemonstrasikan, dan sebagainya. 

Guru hendaknya tidak memberikan bantuan secara dini dan hendaknya 

selalu menghargai usaha siswa meskipun hasilnya belum sempurna. Selain itu 

guru perlu mendorong siswa supaya siswa berbuat/berpikir lebih baik, misalnya 

melalui pengajuan pertanyaan menantang dan ‘menggelitik’ sikap ingin tahu dan 

sikap kreativitas siswa. Dengan cara ini, guru selalu mengupayakan agar siswa 

terlatih dan terbiasa menjadi pelajar sepanjang hayat. Beberapa startegi dan 

metode pengajaran perlu memprioritaskan situasi nyata, baru menyediakan 

alternatif di bawahnya seperti situasi buatan, atau alat audio-visual, atau alat 

visual, dan cara dengan pola audio (ceramah dipilih setelah keempat cara ini tidak 

memungkinkan untuk disediakan). Dari sudut pandang kekongkritan (non-verbal) 

dan keabstrakan (verbal), pengalaman belajar dapat diklasifikasikan menjadi 

situasi nyata, situasi bantuan, dan situasi dengan dan lihat (audio-visual). 

Beberapa contoh pengalaman belajar yang mungkin dipilih guru untuk 

beberapa mata pelajaran meliputi antara lain: (a) menggubah syair lagu dan 

bernyanyi, (b) melakukan permainan, (c) bermain peran, (d) diskusi bertanya, 

menjawab, berkomentar, mendengar penjelasan, menyanggah, (e) menggambar 

dan mengarang, (f) menulis prosa, puisi, pantun, gurindam, (g) mengisi teka-teki, 
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(h) bercerita, (i) membuat rangkuman/sinopsis, (j) mendemonstrasikan hasil 

temuan dan sebagainya. 

 

2.2.7 Teknik Bercerita yang Memanfaatkan Media Gambar 

Teknik bercerita yang memanfaatkan media gambar memberikan proses 

internalisasi ingatan, pengolaha informasi yang baru diperoleh berupa kartu 

gambar/gambar. Informasi tersbut diolah oleh pikiran dan diwujudkan ke dalam 

pernnyataan ‘baru’. Teori kognitivisme yang sesuai dengan teknik gambar adalah 

teori kognitif piaget. Hal ini disebabkan struktur kognitif yang sudah dikuasai 

dihubungkan dengan gambar-gambar sebagai informasi baru. Siswa yaang 

mengasimilasi, menghasilkan pernyataan baru. 

Teknik bercerita dengan media gambar adalah teknik yang disajikan 

dengan gambar-gambar sebagai informasi baru. Siswa yang mengasimilasi          

menghasilkan pernyataan baru. Teknik bercerita dengan media gambar adalah 

teknik yang disajikan dengan gambar-gambar sebagai peraga atau media. Tujuan 

siswa diajarkan dengan teknik ini agar siswa mentransfer gambar-gambar visual 

menjadi kalimat-kalimat operasional dalam sebuah cerita. Teknik pengamatan 

gambar ini melatih siswa untuk mengubah kesan visual menjadi kalimat-kalimat 

dan menantang siswa untuk tergerak dan terangsang imajinasinya. Sehingga siswa 

mampu bertutur dalam beberapa kalimat secara logis dan sitematis. 

Teknik pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita dari gambar 

bertujuan agar siswa dapar bercerita dengan cepat berdasarkan gambar yang 

dilihat, misalnya, guru menunjukkan gambar kebakaran yang melanda sebuah 
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desa, dari gambar tersebut siswa dapat melihat cerita secara runtut dan logis 

berdasarkan gambar. Alat yang dibutuhkan adalah gambar-gambar yang bervariasi 

sesuai dengan tema pembelajaran, yang berukuran sama dengan besar kalender. 

Teknik ini dapat dijalankan secara perorangan maupun kelompok.  

Cara menerapkan teknik pembelajaran dari gambar ini, yaitu (1) guru 

menyampaikan pengantar, (2) guru menempelkan beberapa gambar di depan 

kelas, (3) setelah siswa membuat tulisan secara runtut dan logis, (4) guru bertanya 

kepada siswa tentang tulisan yang dibuatnya, dan (5) guru merefliksikan 

pembelajaran tersebur (Suyatno, 2003). 

Dalam proses pembelajaran bercerita dari gambar, guru diminta 

mengupayakan gambar yang disajikan sesuai dengan tema pembelajaran yang 

dipelajari pada minggu itu. Guru dapat memilih gambar uang cocok dengan 

karakteristik kelas. Gambar yang telah digunakan siswa dapat ditarik kembali 

untuk bahan pembelajaran selanjutnya. 

 

2. 3 Kerangka Berpikir 

    Salah satu cara yang dapat digunakan dalam pemeblajaran berbicara 

adalah memanfaatkan pengamatan objek langsung, yaitu objek yang 

sesungguhnya. Pengamatan ini akan memberi rangsangan yang amat penting bagi 

siswa dalam mempelajari berbagai hal, terutama yang menyangkut pengembangan 

keterampilan tertentu, misalnya teknik bercerita dengan mengamati boneka-

bonekaan, mobil-mobilan, bunga, dan lain-lain. Melalui penggunaan objek nyata 

ini, kegiatan belajar mengajar dapat melibatkan semua indera siswa, dari 
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penglihatan, peraba, perasa, penciuman, dan bahkan pendengaran. Selain itu, 

teknik bercerita yang memanfaatkan onjek langsung ini dapat memberikan bahan 

bagi siswa untuk menyusun dan mengembangkan ide atau gagasan dalam 

menentukan topik. 

           Cara lain agar siswa dapat menuangkan sebuah gagasan ke dalam sebuah 

kalimat adalah media gambar. Media gambar menurut Ibrahim (2003:115) adalah 

wujud dari media cetak yang dapat direproduksi sendiri atau melaului foto kopi. 

Media memliki kelemahan-kelemahan, antara lain (1) cenderung membosankan 

jika gambar tersebut kurang dapat memberikan suasana yang hidup bagi siswa, (2) 

guru harus aktif membuat media pembelajaran dengan gambar-gambar yang 

selalu diperbaharui, (3) jika kurang dirancang dengan baik akan menimbulkan 

verbalisme, (4) hanya menekankan pada persepsi indra mata, (5) gambar yang 

terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran, dan (6) ukuran 

sangat terbatas untuk kelompok besar (Sadiman  2005:22). 

 Dari  deskripsi di atas, diduga kemampuan berbicara menggunakan teknik 

bercerita yang memanfaatkan objek langsung lebih baik jika dibanding melalui 

media gambar. Dengan teknik objek langsung ini, kemampuan berbicara siswa 

lebih luas dan tertantang untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan 

objeknya. 

 Selain itu, siswa yang diajarkan dengan teknik objek langsung cenderung 

lebih mudah dalam memahami bahan cerita yang akan disampaikan. Hal ini 

karena siswa diajak untuk mengamati objek secara langsung sebagai bahan untuk 

diceritakan. Siswa secara nyata melihat bahkan dapat meraba objek yang akan 
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diceritakan tersebut. Sedangkan bila melalui media gambar siswa hanya 

mengamati melalui indera penglihatan saja. 

 

2.4  Hipotesis Penelitian 

   Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka berpikir di atas, dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut :  pembelajaran berbicara yang diajarkan 

dengan teknik bercerita yang memanfaatkan objek langsung lebih efektif daripada 

teknik bercerita yang memanfaatkan media gambar. 

                                                         

 

 

 



 

44 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Dalam penelitian ini 

eksperimen digunakan untuk mengetahui keefektifan penggunaan teknik 

pembelajaran berbicara melalui bercerita yang menggunakan objek langsung dan 

teknik pembelajaran berbicara melalui bercerita yang menggunakan media 

gambar.  

Dalam proses penelitian, peneliti mengadakan perlakuan terhadap 

kemampuan berbicara siswa melalui bercerita. Perlakuan tersebut diberikan 

kepada sampel penelitian, yaitu siswa kelas V SD Sendangmulyo 01  dan SD 

Sendangmulyo 05 yang terdiri dari dua kelas. Masing-masing kelas mendapat 

perlakuan yang berbeda. Perlakuan yang diberikan berupa teknik pembelajaran 

berbicara melalui bercerita yang memanfaatkan objek langsung untuk kelas  E1 

dan teknik pembelajaran berbicara  yang memanfaatkan media gambar untuk 

kelas E2, kemudian masing-masing dibandingkan. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui keefektifan kedua teknik bercerita tersebut.  

Adapun pola eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.    
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Tabel 3 

Desain Penelitian 

Kelompok Kondisi Sebelum 

Perlakuan 

Perlakuan Kondisi Sesudah 

Perlakuan 

E1 01 X1 Y2 

E2 01 X2 Y2 

 

Keterangan: 

E1: kelompok eksperimen 1 

E2: kelompok eksperimen 2 

01: kondisi sebelum diberi perlakuan 

X1: teknik pembelajaran berbicara melalui bercerita yang memanfaatkan 

objek langsung 

X2: teknik pembelajaran berbicara melalui bercerita yang memanfaatkan 

media gambar  

Y2: hasil belajar kemampuan berbicara setelah mendapat perlakuan  

 

 

3.2  Subjek Penelitian 

a. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah data kemampuan berbicara siswa 

kelas V SD Sendangmulyo 01-05  Semarang tahun pelajaran 2005/2006 

yang berjumlah 99 siswa dan terbagi dalam 2 kelas.  
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b. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Penentuan sampel dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Tahap pertama 

Menentukan kelas yang akan digunakan sebagai kelompok eksperimen. 

2. Tahap kedua 

Mengadakan pengundian terhadap kelas untuk menentukan kelompok 

kelas eksperimen yang mendapat perlakuan teknik pembelajaran berbicara 

yang memanfaatkan objek langsung dan kelompok kelas  eksperimen yang 

memanfaatkan media gambar. Hasil pengundian diperoleh bahwa kelas V 

SD Sendangmulyo 05 mendapat perlakuan teknik pembelajaran berbicara 

memanfaatkan objek langsung sebagai kelompok eksperimen I dan kelas 

V SD Sendangmulyo 01 mendapat perlakuan teknik pembelajaran 

berbicara memanfaatkan media gambar sebagai kelompok eksperimen II. 

3. Tahap ketiga 

Menentukan jumlah sampel untuk masing-masing aspek kemampuan 

berbicara. Adapun jumlah sampel  untuk masing-masing kelas sebanyak 

52 siswa SD Sendangmulyo 05 dan 47 siswa SD Sendangmulyo 01.  

4. Tahap keempat 

Melakukan ekperimen kepada semua siswa. Objek penelitian dipilih 

sebanyak 52 siswa untuk eksperimen I dan 47 siswa untuk eksperimen II 

yang digunakan sebagai sampel. 
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5. Tahap kelima 

Pengetesan kemampuan berbicara siswa setelah melakukan kegiatan atau 

eksperimen. Setiap siswa diberi kesempatan berbicara selama +  5 menit 

dengan tema yang sudah disiapkan sebelumnya. 

6. Tahap keenam 

Membandingkan hasil tes berbicara (antara siswa yang menggunakan 

teknik bercerita yang memanfaatkan  objek langsung dan teknik bercerita 

yang memanfaatkan media gambar). Apabila nilai berbicara siswa lebih 

baik dengan teknik tertentu, maka teknik tersebut lebih efektif 

dibandingkan dengan teknik yang lain. 

 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama masing-masing 4 kali pertemuan dalam 

waktu 3 bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2006. Dalam 

pelaksanaan penelitian ini guru kelas V berperan sebagai pengajar dan sekaligus 

sebagai penilai. Pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran 

yang telah disiapkan oleh peneliti. Rencana pembelajaran tersebut terdiri dari 

rencana pembelajaran dengan teknik bercerita yang memanfaatkan objek langsung 

pada lampiran 1 dan rencana pembelajaran dengan teknik bercerita yang 

memanfaatkan media gambar pada lampiran 2.  

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama 4 kali tersebut berdasarkan 

tema yang telah disepakati bersama. Kedua kelompok kelas yang dijadikan 

sampel dalam penelitian tersebut, teknik pembelajarannya menggunakan tema 
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yang sama pula. Adapun tema tersebut (1) tumbuhan, (2) kehidupan sehari-hari, 

(3) komunikasi, dan (4) transportasi. 

Peranan peneliti disini adalah sebagai pengamat dan penilai kemampuan 

berbicara siswa. Penilaian dilakukan sesuai dengan instrumen yang telah 

disepakati bersama antara guru kelas dan peneliti. Sesudah dilakukan penilaian 

terhadap siswa, maka hasil penilaian dari guru kelas dan peneliti digabungkan 

kemudian dirata-rata dan dijadikan sebagai data penelitian.  

 

3.4  Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu  variabel bebas dan 

variabel terikat. Adapun variabel-variabel tersebut meliputi, 

1. Variabel bebas pertama adalah teknik bercerita (X1) yang memanfaatkan 

objek langsung (X1.1) dan teknik bercerita yang memanfaatkan media gambar 

(X1.2) 

2. Variabel terikat (Y) adalah hasil belajar berbicara setelah siswa diberi 

perlakuan. 

Berdasarkan variabel bebas dan variabel terikat, maka dalam penelitian ini 

dibedakan menjadi 2 kelompok kontrol, yaitu: 

1. Kelompok perlakuan pembelajaran berbicara yang memanfaatkan objek 

langsung bagi siswa kelas V SD Sendangmulyo 05. 

2. Kelompok perlakuan pembelajaran berbicara yang memanfaatkan media 

gambar  bagi siswa kelas V SD Sendangmulyo 01. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa  kemampuan 

berbicara. Tes dilakukan untuk mengetahui kemampuan berbicara setelah siswa 

diberi perlakuan, yaitu berupa pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita 

yang memanfaatkan objek langsung dan teknik bercerita yang memanfaatkan 

media gambar. Perbedaan hasil tes akhir kemudian dibandingkan. Sebelum 

dieksperimenkan, instrumen penelitian diukur validitas apabila benar-benar dapat 

mengukur semua unsur yang seharusnya diukur. 

Untuk data kemampuan berbicara/bercerita  siswa dalam Bahasa Indonesia 

pelaksanaannya mengacu kepada tes  yang memungkinkan siswa mampu 

menceritakan dan mengungkapkan gagasann pikiran, atau perasaannya, sehingga 

tes tersebut bersifata fungsional (Nurgiyantoro 1995:276).  

Berikut ini adalah tabel  kemampuan berbicara yang digunakan sebagai 

lembar pengamatan yang meliputi  (1) pelafalan, (2) tata bahasa, (3) kosakata, (4) 

kelancaran, dan (5) pemahaman.  

Tabel 4 

Kisi-kisi Instrumen Kemampuan Berbicara 

No Unsur-unsur Yang Diamati Bobot Skor Nilai 

1. Pelafalan 5   

2. Tata bahasa 5   

3. Kosakata 5   

4. Kelancaran 5   

5. Pemahaman 5   
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Penjelasan setiap indikator yang diamati adalah (1) pelafalan yaitu 

ketepatan pengucapan denganm jelas bunyi-bunyi vokal dengan segala 

kombinasinya, (2) tata bahasa yaitu ketepatan susunan kata-katanya berdasarkan 

pola kalimat, (3) kosakata yaitu ketepatan menempatkan kata-kata yang dipilih ke 

dalam kalimat sesuai konteksnya, (4) kelancaran yaitu kuantitas bentuk bahasa 

yang diproduksi pembicara tanpa kesalahan ucap, (5) pemahaman yaitu mampu 

memahami topok pembicaraan dan penjabarannya.  

Pengambilan data kemampuan berbicara itu dilakukan dengan 

pengamatan. Yang diamati ialah perilaku siswa dalam memproduksi bentuk-

bentuk bahasa untuk mengkomunikasikan pikiran dan gagasannya.  

 

3.6  Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas penelitian terdiri dari tiga jenis yaitu (1) validitas isi, (2) 

validitas kriteria, dan (3) validitas konstruk. Validitas isi berkaitan dengan 

isi/materi/substansi yang akan diukur, seluruhnya tercakup di dalam instrumen 

penelitian. Pada instrumen tersebut menggambarkan isi secara universal dari sifat-

sifat yang dijadikan tolok ukur. Untuk menjaga kevaliditasan isi tes yang 

dijadikan instrumen penelitian, gambar diambil dari buku  Bahasa Indonesia Kelas 

V yang digunakan guru sebagai sumber belajar bahasa Indonesia di kelas V SD 

Sendangmulyo 01 dan 05  Semarang. Sirait (dalam Munaris 1999:29) menegaskan 

bahwa validitas untuk tes buatan  guru adalah validitas isi. Selain itu uji  validitas 

isi instrumen menggunakan uji validitas melalui analisis rasional dan 
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pertimbangan ahli (expert judgment). Dalam hal ini adalah para guru bahasa 

Indonesia senior. 

            Validitas kriteria merupakan variabel   berhubungan dengan kriteria yang 

diajadikan acuan  dalam hal ini standar kompetensi yang ditetapkan oleh 

Depdiknas dan kriteria penilaian berbicara mengacu referensi  rujukan. Hal ini 

dapat dilihat dengan cara membandingkan suatu kriteria yang diketahui atau 

dipercaya dapat digunakan untuk mengukur suatu atribut tertentu. Termasuk di 

dalam validitas kriteria adalah validitas prediktif, yang diprediksikan sebagai 

validitas yang tepat. Instrumen ini telah memenuhi validitas kriteria karena 

didasarkan alasan bahwa butir-butir instrumen merupakan penggabungan 

beberapa kriteria yang dianggap paling tepat diterapkan. 

           Validitas konstruk diterapkan dalam tes berarti tes disusun berpedoman   

teori-teori tertentu. Teori-teori tersebut berdasarkan instrumen yang telah 

memenuhi validitas secara konstruk karena penjabaran butir-butir instrumen 

kemampuan berbicara. 

 

3.7  Uji Reliabilitas Instrumen 

            Untuk menguji reliabilitas tes, tes kemampuan berbicara diujicobakan 

pada siswa kelas V SD Negeri Sendangmulyo 01 dan 05 Semarang yang tidak 

termasuk sebagai  sampel  penelitian.  Di dalam penelitian ini  uji reliabelitas hasil 

tes berbicara mengenai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dilakukan  dengan 

cara melibatkan seorang guru SD Sendangmulyo 01, seorang guru SD 

Sendangmulyo 05, dan peneliti. Hasil penilaian masing-masing guru pada setiap 
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SD selanjutnya ditentukan rata-rata. Para penilai membuat daftar tersendiri 

disertai catatan tentang kemampuan berbicara siswa. Nilai akhir ditetapkan dari 

rata-rata penilaian guru dengan penilaian peneliti. 

 

3.8 Skor Instrumen Kemampuan Berbicara 

Aspek-aspek yang diskor dan skala penskoran dalam kemampuan 

berbicara siswa melalui tugas bercerita ini mengacu rumusan yang telah 

dimodifikasi dan diadaptasi dari Nurgiyantoro (1995:282-285); Sirait(1984:30-

320); Supratman (1985:75-77), dan Munaris (1999:37-39).  

Indikator kemampuan berbicara terdiri dari (1) pelafalan skor 0 – 5,        

(2) tata bahasa skor 0 – 5, (3) kosakata skor 0 – 5, (4) kelancaran skor 0 – 5,  (5) 

pemahaman skor 0 – 5. Dengan demikian jumlah skor maksimal adalah 25.  

Aspek-aspek dan skala penskoran kemampuan berbicara ini dirumuskan pada 

tabel 5 sebagai berikut. 

                                          Tabel  5 

                      Penskoran Kemampuan Berbicara 

NO INDIKATOR ASPEK YANG DINILAI SKOR

1 Pelafalan Pajanan tidak cukup untuk diskor 0 

  Kesukaran ucapan besar sekali, sehingga 

pembicaraannya tidak dapat dipahami 

1 

  Susah sekali dipahami, karena masalah ucapan 2 

  Kesulitan lafal memaksa pendengar harus 

mendengarkan dengan teliti ucapannya; salah 

ucap yang menyebabkan salah pengertian 

3 
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  Tidak terjadi salah ucapan yang mencolok 

sehingga ucapannya hampir selalu dapat 

dipahami. 

4 

  Ucapan sudah standar (tidak terlihat pengaruh 

bahasa asing maupun bahasa daerah); selalu 

dapat dipahami 

5 

2 Tata bahasa Pajanan tidak cukup diskor 0 

  Adanya kesalahan tatabahasa dan/atau susunan 

kata demikian banyaknya, sehingga 

pembicaraannya benar-benar tidak dapat 

dipahami. 

1 

  Kesalahan tatabahasa dan/atau susunan kata 

mengakibatkan pembicaraannya sulit dipahami. 

Harus sering mengubah bentuk kalimat 

dan/atau membatasinya kepada pola-pola dasar. 

2 

  Sering membuat kesalahan tatabahasa dan/atau 

susunan kata sehingga sewaktu-waktu 

mengaburkat arti. 

3 

  Sedikit sekali terjadi kesalahan tatabahasa 

dan/atau susunan kata, tetapi tidak 

mengganggu komunikasi sehingga tidak 

mengaburkan arti 

4 

  Tidak terjadi kesalahan tatabahasa dan/atau 

susunan kata. 

5 

3 Kosakata Pajanan tidak cukup diskor 0 

  Kosakata yang digunakan terbatas, sehingga 

pembicaraannya hampir tidak mungkin 

dilakukan. 

1 

  Kesalahan pemakaian dan keterbatasan 

kosakata yang digunakan, sehingga 

2 
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mengakibatkan pembicaraannya sulit dipahami. 

  Sering menggunakan kosakata yang salah, 

sehingga pembicaraannya terbatas karena 

kosakata yang dipakai tidak tepat. 

3 

  Kadang-kadang menggunakan kosakata yang 

tidak tepat dan/atau harus mengulangi kalimat 

dengan kata lain oleh karena ketidaktepatan 

kata. 

4 

  Penggunaan kosakata tepat sekali dan 

bervariasi. 

5 

4 Kelancaran Pajanan tidak cukup diskor 0 

  Pembicaraan sering terputus-putus dan 

terpotong-potong sehingga mengakibatkan 

pembicaraan benar-benar tidak berlangsung. 

1 

  Pembicaraan agak ragu-ragu; sering tertegun, 

dan sering diam diri karena penguasaan 

bahasanya kurang. 

2 

  Kelancaran berbicara agak banyak dipengaruhi 

oleh kesulitan bahasa. 

3 

  Kelancaran berbicara sedikit dipengaruhi oleh 

kesulitan bahasa. 

4 

  Pembicaraan dalam segala hal berlangsung 

lancar. 

5 

5 Pemahaman Pajanan tidak cukup diskor 0 

  Tidak dapat dikatakan mampu memahami 

pembicaraan yang sederhana. 

1 

  Pembicara tidak memahami topik pembicaraan; 

yang disampaikan keluar dari topik kurang 

terjabar dan kurang rinci. 

2 
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  Pembicara sedikit sekali memahami topik 

pembicaraan, sehingga topik kurang terjabar 

seluruhnya. 

3 

  Pembicara memahami topik pembicaraan, 

tetapi poin-poin dari topik tersebut belum 

dijabarkan seluruhnya. 

4 

  Pembicara memahami topik pembicaraan, dan 

poin-poin dari topik tersebut telah dijabarkan 

seluruhnya. 

5 

 

 

3.9  Teknik Pengumpulan Data 

Langkah-langkah pengambilan data dalam eksperimen ini meliputi, 

1. Menentukan kelas esperimen yang menggunakan teknik bercerita melalui objek 

langsung dan media gambar masing-masing sebanyak 4 kali untuk setiap SD.  

Siswa SD Sendangmulyo 05 diberi tugas bercerita dengan memanfaatkan objek 

langsung dengan frekuensi 4 kali. Siswa SD Sendangmulyo 01 diberi tugas 

bercerita dengan media gambar  dengan frekuensi 4 kali  untuk  kemudian  

ditentukan rata-rata nilainya. 

2. Pelaksanaan eksperimen melibatkan 2 kelas yang masing-masing mendapatkan 

perlakuan dengan teknik yang berbeda. 

3. Langkah ketiga yaitu pengetesan kemampuan berbicara siswa setelah 

melakukan kegiatan/ekperimen. Setiap siswa diberi kesempatan berbicara 

selama +5 menit dengan tema yang sudah disiapkan sebelumnya. Kegiatan 

penilaian kemampuan berbicara dilakukan sebanyak  empat  kali setiap SD.  
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3. Hasil tes berbicara dibandingkan (antara siswa yang menggunakan teknik 

bercerita yang memanfaatkan objek langsung dan teknik bercerita yang 

memanfaatkan media gambar). Apabila nilai berbicara siswa lebih baik 

dengan teknik tertentu, maka teknik tersebut efektif dibandingkan dengan 

teknik yang lain. 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

  Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini ditelaah untuk mencari 

keefektifan teknik bercerita memanfaatkan objek langsung dengan media gambar 

di dalam pembelajaran berbicara. Analisis  statistik menggunakan statistik 

nonparametrik yaitu mengambil simpulan data yang diperoleh dari sampel.  

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis kontekstual. 

Yang dimaksud dengan metode analisis kontekstual adalah cara analisis yang 

diterapkan pada data dengan mendasarkan, memperhitungkan, dan mengaitkan 

konteks. Menurut Brown dan Yule (1986:189-190) konteks mencakup lingkungan 

fisik dan lingkungan nonfisik (sosial) yang berkaitan dengan tuturan. Lingkungan 

fisik tuturan disebut koteks, sedangkan lingkungan sosial tuturan disebut konteks. 

Metode ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan siswa bercerita yang 

memanfaatkan objek langsung dan memanfaatkan gambar.  

Untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini 

rumus yang ditetapkan dalam pengolahan data  menggunakan uji hipotesis 

komparatif dua rata-rata dengan t tes. 

        Rumus t tes yang digunakan sebagai berikut : 
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                 _______ 

= 
 
t =  koefisien yang dic 

                 ___ 

X1        =    nilai rata-rata rata-rata kelompok 1 
___ 

X 2        =    nilai rata-rata rata-rata kelompok 2 

n  1       =    jumlah sampel  1 

n  2       =    jumlah sampel  2                               

s 2               =     taksiran varian 

 

       Sebelum melakukan perhitungan dengan rumus di atas,  langkah awal 

dengan    menentukan nilai s ( taksiran varian ) dengan rumus berikut ini : 

                                          (Σ X 1) 2                                 (Σ X 1 ) 2 

                    ( Σ X1 
2    -    ---------------  )    ( Σ X 2 

2
  
-  -----------  ) 

                                          n 1                                 n 2 
 S 2   =    --------------------------------------------------------------------------------- 

                                        n  1     +   n  2  -  2 
 

    Keterangan : 

     X1   =    skor  kelompok 1 

     X 2 =   skor   kelompok 2              

     n 1  =   jumlah subjek kelompok 1 

     n 2  =   jumlah subjek kelompok 2 

 

  

 

t    
= √   s  2     +   s  2 

 

     n 1  +   n  2 

___             ___ 
X1     -     X 2 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Data Penelitian 

Dalam penelitian yang dikemukakan pada bab IV ini meliputi deskripsi 

data variabel penelitian dan pengujian hipotesis.  Data penelitian ini terdapat dua 

varianel bebas dan satu variaber terikat.  Varianel bebas pembelajaran berbicara 

dengan memanfaatkan obyek langsung (X1) dan pembelajaran berbicara dengan 

memanfaatkan obyek gambar (X2) dan Variabel terikatnya (Y) adalah kemampuan 

berbicara. 

Analisis deskriptif dalam hal ini bertujuan untuk memperjelas gambaran 

terhadap variabel-variabel penelitian, yaitu variabel pembelajaran berbicara 

dengan memanfaatkan  media objek langsung dan  pembelajaran berbicara dengan 

memanfaatkan media gambar.  Sedangkan dalam pelaksanaan penilaian terdapat  

5 (lima) komponen yang  dinilai yaitu  pelafalan, tata bahasa, kosakata, 

kelancaran, dan pemahaman.  

 

4.1.1 Pelafalan 

Pelafalan adalah ketepatan pengucapan dengan jelas bunyi-bunyi vokal 

dengan segala kombinasinya. Berdasarkan hasil deskripsi persenstase hasil 

pelafatalan antara pembelajaran berbicara dengan memanfaatkan obyek langsung 

dan gambar dapat dirangkum dalam tabel berikut: 
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Tabel 6 

Deskripsi Persentase  Data Faktor Pelafalan 

188 2.00 5.00 3.6011 .93385

208 2.00 5.00 3.7356 .63875

188

Tekanan dengan Gambar
Tekanan dengan Obyek
Langsung
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

Berdasarkan tabel 6 di atas, bahwa rata-rata faktor pelafalan antara 

pembelajaran berbicara dengan memanfaatkan objek langsung dan gambar  tidak 

ada perbedaaan yang signifikan. Mean untuk pembelajaran berbicara dengan 

memanfaatkan media gambar diperoleh sebesar 3,601 dan mean untuk 

pembelajaran yang memanfaatkan objek langsung sebesar 3,7350.  Sedangkan 

untuk uji perbedaan hasil yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 7 

Uji t (t test)  Faktor Pelafalan Antara  Pembelajaran yang Memanfaatkan 

Objek Langsung dan Media Gambar 

Test Statisticsb

-1.386a

.166
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Tekanan dengan Obyek Langsung -
Tekanan dengan Gambar

Based on negative ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 
 

 

Berdasarkan  tabel 7 di atas, diperoleh hasil bahwa  nilai z sebesar -1,386 

dengan probabilitas sebesar 0,166. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 

tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat diambil simpulan bahwa tidak ada 

perbedaan  hasil pelafalan pembelajaran berbicara yang memanfaatkan objek 

langsung dengan pembelajaran berbicara yang memanfaatkan media gambar. 
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4.1.2 Tata Bahasa 

Tata bahasa adalah ketepatan susunan kata-kata berdasarkan pola kalimat. 

Siswa yang paham dalam berbicara akan mampu  menggunakan tata bahasa 

sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Berdasarkan hasil deskripsi persentase 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 8 

Deskripsi Persentase Data Faktor Tata Bahasa 

208 2.00 30.00 16.7548 6.33162

208 8.00 30.00 21.7596 4.43525

208

Tata Bahasa dengan
Gambar
Tata Bahasa dengan
Obyek Langsung
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

Berdasarkan tabel 8 di atas,  diperoleh hasil rata-rata faktor tata bahasa 

pembelajaran berbicara dengan memanfaatkan objek langsung  sebesar 21,75  

dengan nilai terendah 8 dan nilai maksimal sebesar 30 dengan standar deviasi 

sebesar 4,435. Sedangkan pembelajaran berbicara yang memanfaatkan media 

gambar diperoleh mean sebesar 16,7545, nilai minimal 2, nilai maksimal 30  

dengan standar deviasi sebesar 6,331. Dengan hasil mean tersebut memberikan 

gambaran bahwa  pembelajaran yang memanfaatkan objek langsung diperoleh 

mean lebih besar dibandingkan dengan pembelajaraan berbicara yang 

memanfaatkan media gambar.  Sedangkan untuk uji perbedaan hasil dapat dilihat 

dalam tabel   berikut : 
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Tabel 9 

Uji t (t test Faktor Tata Bahasa Antara Pembelajaran yang Memanfaatkan 

Objek Langsung dan Media Gambar 

Test Statisticsb

-7.745a

.000
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Tata Bahasa dengan Obyek
Langsung - Tata Bahasa dengan

Gambar

Based on negative ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 
 

Berdasarkan  tabel 9 di atas, diperolah nilai z sebesar -7,745 dengan 

probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil  dari tingkat 

signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan  antara 

pembelajaran berbicara yang memanfaatkan objek langsung dengan pembelajaran 

berbicara yang memanfaatkan media gambar. Hal ini dilihat berdasarkan faktor 

tata bahasa. 

 

4.1.3 Kosakata 

Kosakata atau diksi adalah ketepatan  menempatkan kata-kata dalam 

berbicara sehingga kata-kata yang dipilih dalam kalimat sesuai dengan 

konteksnya.  Bila siswa dalam pemilihan kosakata tepat, maka ia akan bertutur 

dengan lancar, baik dan bervariasi. Sedangkan siswa yang penggunaan kosakata 

kurang baik, maka mengakibatkan pembicaraannya akan sulit dipahami dan sering 

menggunakan kosakata yang salah. Berdasarkan hasil deskripsi persentase 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 10 

Deskripsi Persentase Data Faktor Kosakata 

188 8.00 20.00 14.1489 2.96488

208 8.00 20.00 17.3942 2.35874

188

Kosa kata dengan
Gambar
Kosa kata dengan
Obyek Langsung
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

Berdasarkan tabel 10 di atas, diperoleh hasil mean faktor kosakata 

pembelajaran berbicara yang memanfaatkan objek langsung  sebesar 17,394  

dengan  nilai terendah 8 dan nilai maksimal sebesar 20 serta standar deviasi 

sebesar 2,358. Sedangkan pembelajaran berbicara yang memanfaatkan media 

gambar diperoleh mean sebesar 14,148, nilai minimal diperoleh 8, nilai maksimal 

yang diperoleh 20  dengan standar deviasi sebesar 2,964. Dengan hasil mean 

tersebut memberikan gambaran bahwa  pembelajaran berbicara yang 

memanfaatkan objek langsung diperoleh mean yang lebih besar dibandingkan 

dengan pembelajaraan berbicara yang memanfaatkan media gambar. Sedangkan 

untuk uji perbedaan hasil yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel   berikut : 

Tabel 11 

Uji t (t test Faktor Kosakata  Antara Pembelajaran yang Memanfaatkan 

Objek Langsung dan Media Gambar) 

Test Statisticsb

-8.565a

.000
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Kosa kata dengan Obyek Langsung - Kosa kata
dengan Gambar

Based on negative ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 
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Berdasarkan  tabel 11  diperoleh hasil bahwa  nilai z sebesar -8,565 

dengan probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil  dari 

tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat diambil  simpulan bahwa pembelajaran 

berbicara dengan memanfaatkan objek langsung lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran dengan memanfaatkan media gambar. Hal ini dilihat berdasarkan 

faktor penggunaan kosakata. 

 

4.1.4 Kelancaran 

Kelancaran yaitu kuantitas bentuk bahasa yang diproduksi pembicara 

tanpa kesalahan ucap. Kelancaran berbahasa yang baik adalah apabila berbicara 

dalam segala hal dapat berlangsung secara lancar tanpa ragu-ragu, atau terputus-

putus   sehingga mengakibatkan pembicaraan benar-benar dapat berlangsung 

dengan lancar dan runtut. Berdasarkan hasil analisis deskripsi persentase bahwa 

pembelajaran berbicara dengan memanfaatkan objek langsung dan pembelajaran 

berbicara dengan memanfaatkan media gambar diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 12 

Deskripsi Persentase Data Faktor Kelancaran 

188 2.00 12.00 8.6064 1.94973

208 6.00 12.00 10.0577 1.49606

188

Kalancaran dengan
Gambar
Kalancaran dengan
Obyek Langsung
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

Berdasarkan tabel 12 di atas, diperoleh hasil bahwa mean faktor 

kelancaran pembelajaran berbicara yang memanfaatkan objek langsung  sebesar 

10,057 dengan nilai terendah 6 dan nilai maksimal sebesar 12 dengan standar 
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deviasi sebesar 1,496. Sedangkan pembelajaran berbicara yang memanfaatkan 

media gambar diperoleh mean sebesar 8,606, nilai minimal diperoleh 2 nilai 

maksimal yang diperoleh 12  dengan standar deviasi sebesar 1,94973. Dengan 

hasil mean tersebut memberikan gambaran bahwa  kelancaran berbicara dalam 

pembelajaraan yang memanfaatkan objek langsung diperoleh mean yang lebih 

besar dibandingkan dengan pembelajaraan berbicara yang memanfaatkan media 

gambar.  Sedangkan untuk uji perbedaan hasil yang diperoleh dapat dilihat dalam 

tabel   berikut : 

Tabel 13 

Uji t (t test Faktor Kelancaran  Antara Pembelajaran yang Memanfaatkan 

Objek Langsung dan Media Gambar 

Test Statisticsb

-7.187a

.000
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Kalancaran dengan Obyek Langsung -
Kalancaran dengan Gambar

Based on negative ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 
 

Berdasarkan  tabel 13 di atas, diperoleh hasil  nilai z sebesar -7,187 

dengan probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil  dari 

tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat diambil simpulan bahwa pembelajaran 

berbicara yang memanfaatkan objek langsung lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran berbicara yang memanfaatkan media gambar. 

 

4.1.5 Pemahaman 

Pemahaman adalah mampu memahami pokok pembicaraan dan 

penjabarannnya. Pembicara yang paham tentang topik  yang akan dibicarakan 
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akan  mampu menyampaikan pokok pembicaraan dengan mudah sehingga 

dimengerti oleh pendengarnya. Sedangkan pembicara yang kurang mampu 

memahami topik pembicaraan akan tersendat-sendat dalam berbicara sehingga 

menyebabkan pembicaraan yang disampaikan keluar dari topik dan pembicaraan 

kurang terjabar secara runtut. Berdasarkan hasil analisis deskripsi persentase 

diperoleh hasil faktor pemahaman  sebagai berikut : 

 

Tabel 14 

Deskripsi Persentase Data Faktor Pemahaman 

188 4.00 23.00 14.5638 3.26563

208 12.00 23.00 17.5000 2.84206

188

Pemahaman dengan
Gambar
Pemahaman dengan
Obyek Langsung
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

Berdasarkan tabel 14 di atas,  diperoleh hasil mean faktor pemahaman 

pembelajaran berbicara yang memanfaatkan objek langsung  sebesar 17,500 

dengan nilai terendah 12 dan nilai maksimal sebesar 23 dengan standar deviasi 

sebesar 2,842. Sedangkan pembelajaran berbicara yang memanfaatkan media 

gambar diperoleh mean sebesar 14,564, nilai minimal diperoleh 48, nilai 

maksimal yang diperoleh 23  dengan standar deviasi sebesar 3,26. Dengan hasil 

mean tersebut memberikan gambaran bahwa  pembelajaraan yang memanfaatkan 

objek langsung diperoleh mean yang lebih besar dibandingkan dengan 

pembelajaraan berbicara yang memanfaatkan media gambar. Sedangkan untuk uji 

perbedaan hasil yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel   berikut : 
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Tabel 15 

Uji t (t test Faktor Pemahaman  Antara Pembelajaran yang Memanfaatkan 

Objek Langsung dan Gambar 

Test Statisticsb

-7.660a

.000
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Pemahaman dengan Obyek Langsung - Pemahaman
dengan Gambar

Based on negative ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 
 

Berdasarkan  tabel 15 di atas,  berdasarkan faktor pemahaman diperoleh 

nilai z sebesar -7,660 dengan probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas 

tersebut lebih kecil  dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat diambil simpulan 

bahwa pembelajaran berbicara dengan memanfaatkan objek langsung lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran yang memanfaatkan media gambar.  

 

4.1.6 Pembelajaran Berbicara dengan Teknik Bercerita yang 

Memanfaatkan Objek Langsung 

Analisis deskriptif variabel pembelajaran berbicara dengan memanfaatkan 

objek langsung diperoleh  hasil sebagai berikut : 

Tabel 16 

Statistik Deskriptif` yang Memanfaatkan Objek Langsung 

208 42.00 90.00 70.4471 8.98346 80.703

208

Total Dengan
Obyek Langsung
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance

 
 

Kisaran aktual menerangkan skor jawaban responden penelitian terendah 

dan tertinggi. Kisaran teoretis menerangkan tentang kisaran yang seharusnya 

antara skor jawaban paling rendah dengan jawaban paling tinggi, berdasarkan 
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jumlah butir pertanyaan dan skala interval dalam kuesioner, mean menunjukkan 

toleransi sentral dari distribusi skor jawaban responden. Hasil pengukuran 

pembelajaran berbicara yang memanfaatkan objek langsung yang terdiri dari (1) 

pelafalan, (2) tata bahasa, (3) kosa kata, (4) kelancaran, dan (5) pemahaman 

dengan menggunakan skor 0 sampai dengan 5 setiap  faktor. Hasil penelitian pada 

tabel 16  menunjukkan kisaran aktual antara 42 - 90, dengan standar deviasi 8,983 

dan mean sebesar 70,447 dihasilkan tiga kategori yaitu 0  –  33,3 termasuk 

kategori  kemampuan berbicara yang rendah, 33,34  – 66,7 termasuk kategori 

kemampuan berbicara yang cukup, 66,78 - 100 termasuk kategori kemampuan 

berbicara yang tinggi.  Hasil skor di atas menunjukkan nilai rata-rata (mean) 

adalah 70,447 sehingga dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

memiliki tingkat kemampuan berbicara yang tinggi. Secara jelasnya dapat dilihat 

dalam grafik  berikut : 

Grafik. 1 
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Mencermati grafik di atas, bahwa rata-rata kemampuan  berbicara 

dengan teknik bercerita yang memanfaatkan objek langsung  yang dimiliki oleh 

responden termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan  untuk jumlah masing-

masing kriteria kemampuan berbicara yang memanfaatan objek langsung  dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 17 

Pembelajaran Berbicara dengan Teknik Bercerita yang Memanfaatkan
Obyek Langsung

140 67.3 67.3 67.3
67 32.2 32.2 99.5
1 .5 .5 100.0

208 100.0 100.0

Tinggi
Cukup
Rendah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Berdasarkan tabel 17 diatas,  pembelajaran berbicara dengan teknik 

bercerita yang memanfaatkan objek langsung  diperoleh kriteria tinggi sebanyak 

140 siswa (67,3%), kriteria cukup sebanyak 67 siswa (32,2%) dan kriteria rendah 

sebanyak 1 siswa (0,5%). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita yang memanfaatkan objek 

langsung menghasilkan siswa memiliki kemampuan berbicara yang tinggi. 

 

4.1.7 Pembelajaran Berbicara dengan Teknik bercerita yang 

Memanfaatkan Media Gambar 

Analisis deskriptif  yang kedua adalah pembelajaran berbicara dengan 

teknik bercerita yang memanfaatkan media gambar diperoleh hasil sebagai berikut 

: 
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Tabel 18 

Statistik Deskriptif` yang Memanfaatkan Media Gambar 

188 28.00 90.00 59.0479 11.21844 125.853

188

Total Dengan Media
Gambar
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance

 

Kisaran aktual menerangkan skor jawaban responden penelitian terendah 

dan tertinggi. Kisaran teoretis menerangkan tentang kisaran yang seharusnya 

antara skor jawaban paling rendah dengan jawaban paling tinggi, berdasarkan 

jumlah butir pertanyaan dan skala interval dalam kuesioner, mean menunjukkan 

toleransi sentral dari distribusi skor jawaban responden. Hasil pengukuran 

pembelajaran berbicara yang memanfaatkan media gambar juga terdiri dari (1) 

pelapalan, (2) tata bahasa, (3) kosakata, (4) kelancaran, dan (5) pemahaman 

dengan menggunakan skor 0 sampai dengan 5 setiap  aspek. Hasil penelitian pada 

tabel 18 menunjukkan kisaran aktual antara 28 - 90, dengan standar deviasi 

11,218 dan mean sebesar 59,047 dihasilkan tiga kategori yaitu 0  –  33,3 termasuk 

kategori  kemampuan berbicara yang rendah, 33,34  – 66,7 termasuk kategori 

kemampuan berbicara yang cukup, 66,78 - 100 termasuk kategori kemampuan 

berbicara yang tinggi.  Hasil skor atas menunjukkan nilai rata-rata (mean) adalah 

50,049 sehingga dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini memiliki 

tingkat kemampuan berbicara yang cukup. Secara jelas dapat dilihat dalam grafik  

berikut : 
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Grafik. 2 
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Mencermati grafik di atas, menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan  

berbicara dengan teknik bercerita yang memanfaatkan media gambar  yang 

dimiliki oleh responden termasuk dalam kategori cukup. Sedangkan  untuk jumlah 

masing-masing kriteria kemampuan berbicara dengan memanfaatan media gambar  

dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 19 

Pembelajaran Berbicara dengan Teknik Bercerita yang Memanfaatkan
Media Gambar

137 72.9 72.9 72.9
48 25.5 25.5 98.4
3 1.6 1.6 100.0

188 100.0 100.0

Cukup
Tinggi
Rendah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Berdasarkan tabel 19 di atas, menunjukkan bahwa  pembelajaran 

berbicara dengan teknik bercerita yang memanfaatkan media gambar  diperoleh 

hasil dengan kriteria cukup sebanyak 137 siswa (72,9%), kriteria tinggi sebanyak 
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48 siswa (25,5%) dan dengan kriteria rendah sebanyak 3 siswa (1,6%). Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita 

yang memanfaatkan media gambar menghasilkan siswa dengan kemampuan 

berbicara cukup. 

 

4.1.8 Uji Normalitas 

Untuk mengetahui apakah dalam data hasil penelitian yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak, maka terlebih dahulu diuji normalitas data. Uji 

normalitas data yang digunakan adalah uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov. 

Dari hasil pengujian normalitas data seluruh variabel dikatakan normal. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil penelitian pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita 

yang memanfaatkan objek langsung dihasilkan nilai z sebesar  0,851 dengan 

probabilitas 0,464, sehingga nilai signifikansi untuk kedua variabel lebih dari 0,05 

maka data berdistribusi normal. 

Tabel 20 

Hasil Uji Normalitas Data 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

188 208
59.0479 70.4471

11.21844 8.98346
.042 .059
.042 .050

-.039 -.059
.579 .851
.891 .464

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Total Dengan
Gambar

Total Dengan
Obyek

Langsung

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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4.1.9 Uji Hipotesis 

Berdasarkan data kemampuan berbicara siswa kelas V SD Sedangmulyo 

01-05 Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagai subjek penelitian, maka 

dilakukan uji hipotesis terhadap kelompok yang diperbandingkan. Skor 

kemampuan berbicara siswa yang diperbandingkan adalah hasil penelitian antara 

pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita yang memanfaatkan objek 

langsung dengan hasil penelitian pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita 

yang memanfaatkan  media gambar pada siswa sekolah dasar di SD Sedangmulyo 

01-05. Berdasarkan hasil deskripsi persentase menunjukkan  bahwa mean yang 

diperoleh untuk pembelajaran  berbicara dengan teknik bercerita yang 

memanfaatkan objek langsung diperoleh sebesar 253,26 dan pembelajaran 

berbicara dengan teknik bercerita yang memanfaatkan media gambar diperoleh 

mean sebesar 137,91. Hasil tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut 

: 

Tabel 21 

Perbedaan Perolehan Hasil Mean Antara yang Memanfaatkan  

Objek Langsung dan  Media Gambar 

Ranks

188 137.91 25928.00
208 253.26 52678.00
396

Metode
Media Gambar
Obyek Langsung
Total

Hasil
N Mean Rank Sum of Ranks

 
 

Sedangkan untuk menguji hipotesis bahwa pembelajaran berbicara  yang 

diajarkan dengan teknik bercerita yang memanfaatkan objek langsung lebih 
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efektif daripada teknik bercerita yang memanfaatkan media gambar menggunakan 

bantuan komputer program SPSS versi 12. 

Tabel 22 

Perbedaan Hasil  Antara yang Memanfaatkan Objek Langsung dan Media 

Gambar 

Test Statisticsa

8162.000
25928.000

-10.019
.000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Hasil

Grouping Variable: Metodea. 
 

Berdasarkan tabel 22 di atas, dengan uji t tes diperoleh hasil z sebesar  -

10,019 dengan probabilitas sebesar 0.000.  Menerima hipotesis jika sig. < � = 

0,05. Karena  sig.  0,000 < 0,05 maka hipotesis yang berbunyi “pembelajaran 

berbicara  yang diajarkan dengan teknik bercerita yang memanfaatkan obyek 

langsung lebih efektif daripada teknik bercerita yang memanfaatkan media 

gambar “ diterima. 

 

4.2   Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian deskripsi persentase dan uji t untuk menguji 

hipotesis bahwa pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita yang 

memanfaatkan objek langsung memberikan  hasil  yang lebih  jika dibandingkan 

dengan pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita yang memanfaatkan 

media gambar.  Teknik bercerita yang memanfaatkan objek langsung bagi siswa 

lebih menyenangkan dan dapat menghilangkan kebosanan. Siswa dapat melihat 

benda secara konkrit dengan menggunakan panca inderanya.  Siswa dapat melihat  
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benda yang dilihatnya, merasa, meraba, bahkan mendengarkan suara yang 

ditimbulkan oleh benda tersebut. Selain itu, keterampilan berbicara siswa lebih 

jelas, rinci, dan terorganisasi serta memberikan suasana hidup dalam 

pembelajaran.  

Sesuai dengan standar kompetensi berbicara yaitu mampu 

mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan melalui 

persoalan atau peristiwa yang  terjadi di sekitar, berwawancara dan melaporkan 

hasil wawancara, mendeskripsikan benda atau alat, dan menyimpulkan dialog atau 

percakapan serta memerankan drama pendek.  Kompetensi  tersebut akan  lebih 

tercapai jika pembelajaran yang dilakukan siswa langsung terjun ke lapangan. 

Siswa melihat dengan panca inderanya sendiri sehingga apa yang dilihat,  

didengar, bahkan diciumnya akan dapat diungkapkan dalam pembicaraannya. 

Dalam pembelajaran  berbicara dengan teknik bercerita yang 

memanfaatkan objek langsung,  guru menunjukkan objek-objek kepada siswa di 

depan kelas atau di luar kelas, misalnya pemandangan gunung, sungai, hewan, 

telepon, boneka dan lain-lain.  Dari objek tersebut siswa dapat menceritakan apa 

yang telah dilihat dan  menceritakan secara runtut dan logis berdasarkan objek 

yang dilihatnya tadi. Selain itu, siswa akan mudah untuk mengungkapkan objek 

yang dilihatnya karena siswa mengetahui secara langsung.  Sedangkan teknik 

pembelajaran dengan teknik bercerita yang memanfaatkan media gambar dapat 

ditempuh dengan jalan siswa diperlihatkan gambar-gambar yang ditempelkan di 

depan kelas. Setelah itu siswa disuruh untuk mengaplikasikan  gambar-gambar 

yang dipajang di depan kelas tersebut dalam bentuk kalimat  yang diungkapkan 
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dalam bentuk pembicaraan.  Dari kedua metode pembelajaran tersebut, ternyata 

pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita yang memanfaatkan objek 

langsung lebih efektif  jika dibandingkan dengan pembelajaran berbicara dengan 

teknik bercerita yang memanfaatkan media gambar. Hal  itu berdasarkan dari 

mean yang diperoleh dan uji t-tes yang digunakan sebagai uji hipotesis.  Dengan 

diterima hipotesis tersebut maka guru dalam mengajarkan pembelajaran berbicara 

hendaknya menggunakan teknik bercerita yang memanfaatkan objek langsung 

sebagai media.  

 

4.2.1 Keterbatasan Penelitian 

Untuk menjaga kemurnian hasil penelitian,  berbagai usaha telah 

dilakukan. Namun  demikian berbagai keterbatasan dan berbagai faktor kesulitan 

dialami oleh peneliti. Adapun keterbatasan tersebut antara lain waktu, biaya dan 

tempat dan faktor kesulitan untuk dikendalikan pada waktu eksperimen dilakukan.  

Keterbatasan yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada SD Sedangmulyo 01-05 Semarang 

memungkinkan hasil penelitian ini belum cukup kuat untuk 

digeneralisasikan di tempat yang lain. 

2. Penelitian berlangsung dalam jangka waktu yang singkat dan sampel  yang 

digunakan adalah siswa SD kelas V. Mereka tetap mengikuti pelajaran 

seperti biasa, sehingga mereka terlibat kegiatan  yang mungkin 

mempengaruhi hasil penelitian ini. 



 

76 

BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan bab sebelumnya dapat dikemukakan 

simpulan dan saran sebagai berikut: 

5.1. Simpulan  

Sesuai  dengan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV dapat 

ditarik simpulan bahwa  pembelajaran berbicara  dengan teknik bercerita  yang 

memanfaatkan objek langsung lebih efektif dibandingkan dengan teknik bercerita 

yang memanfaatkan media gambar. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan uji t 

yang diperoleh hasil z sebesar  –10,019 dengan probabilitas sebesar 0.000. Dalam 

hipotesis ini menerima jika sig. < α = 0,05, karena sig. 0,000 < 0,05.  

Temuan dalam penelitian di atas didukung oleh 5 aspek kemampuan 

berbicara yaitu pelafalan, tata bahasa, kosakata, kelancaran, dan pemahaman. Dari 

kelima aspek tersebut  diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Aspek pelafalan, pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita yang 

memanfaatkan objek langsung dan yang memanfaatkan media gambar 

memberikan hasil yang tidak berbeda. 

2. Aspek tata bahasa, pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita yang 

memanfaatkan objek langsung memberikan hasil lebih baik daripada  yang 

memanfaatkan media gambar. 
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3. Aspek kosakata, pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita yang 

memanfaatkan objek langsung memberikan hasil lebih baik daripada  yang 

memanfaatkan media gambar 

4. Aspek kelancaran, pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita yang 

memanfaatkan objek langsung memberikan hasil lebih baik daripada  yang 

memanfaatkan media gambar. 

5. Aspek pemahaman, pembelajaran berbicara dengan teknik bercerita yang 

memanfaatkan objek langsung memberikan hasil lebih baik daripada  yang 

memanfaatkan media gambar. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, dapat diajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Guru dalam mengajarkan pembelajaran berbicara  dapat menggunakan objek 

langsung maupun media gambar untuk aspek pelafalan. Hal ini  berdasarkan 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa untuk aspek pelafalan ternyata tidak 

memberikan hasil yang berbeda.  

2. Guru dalam mengajarkan pembelajaran berbicara agar menerapkan melalui 

teknik bercerita dengan memanfaatkan objek langsung. Hal ini terbukti dari 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa untuk aspek tata bahasa, kosakata, 

kelancaran, dan pemahaman ternyata memberikan hasil lebih baik daripada 

yang memanfaatkan media gambar. 
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3. Setiap guru sebaiknya lebih yakin menggunakan objek langsung sebagai 

media pembelajaran berbicara, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran yang memanfaatkan objek langsung ternyata lebih efektif dari 

pada pembelajaran yang memanfaatkan media gambar.  
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Lampiran 1 
 
RANCANGAN PEMBELAJARAN BERBICARA BERDASARKAN TEMA 

DENGAN TEKNIK BERCERITAYANG MEMANFAATKAN OBJEK 
LANGSUNG 

 
Matapelajaran  : Bahasa Indonesia 
Aspek    : Berbicara 
Kelas   : V (lima) 
Waktu   : 8 x 40 menit (4 x pertemuan) 
 
Standar Kompetensi :   Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, 

dan perasaan secara lisan melalui menceritakan hasil 
pengamatan, menanggapi suatu persoalan atau 
peristiwa yang terjadi di sekitar, berwawancara dan 
melaporkan hasil wawancara, mendiskripsikan 
benda atau alat, dan menyimpulkan dialog atau 
percakapan serta memerankan drama pendek. 

 
Kompetensi Dasar :   Menceritakan hasil pengamatan 

 
Hasil Belajar :  Menceritakan hasil pengamatan dengan bahasa yang 

runtut dan komunikatif 
 

Indikator :  1. Menjelaskan pokok-pokok hal yang diamati 
   2. Menjelaskan secara rinci hasil pengamatan dengan 

bahasa yang runtut dan komunikatif 
 
Pertemuan 

Waktu 
Tema Langkah-langkah Pembelajaran Media 

Pembelajaran
1 

2x40menit 
 

Tumbuhan  Siswa diajak mengamati orang 
yang sedang mencangkok 
pohon mangga 

 Siswa mengidentifikasi objek 
yang diamati 

 Siswa menceritakan cara 
mencangkok dengan bahasa 
yang runtut dan komunikatif 

 

Pisau, sabut 
kelapa, plastik, 
tali, 
tanah/pupuk, 
pohon mangga 

2 
2x40menit 

Kehidupan 
sehari-hari 

 Siswa diajak mengamati orang 
yang sedang memperbaiki ban 
sepeda yang bocor 

 Siswa mengidentifikasi objek 
yang diamati 

 Siswa menceritakan cara 
memperbaiki ban yang bocor 

 Ban sepeda  
yang bocor 
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dengan bahasa yang runtut dan 
komunikatif 

 
3 

2x40menit 

 
Komunikasi 

 
 Siswa diajak mengamati orang 

yang sedang menelpon 
 Siswa mengidentifikasi objek 

yang diamati 
 Siswa menceritakan cara 

menelpon dengan bahasa yang 
runtut dan komunikatif 

 

 
Telepon, HP 

4 
2x40menit 

Transportasi  Siswa diajak mengamati alat 
transportasi sepeda, sepeda 
motor dan mobil 

 Siswa mengidentifikasi objek 
yang diamati 

 Siswa menceritakan cara 
mencangkok dengan bahasa 
yang runtut dan komunikatif 

Sepeda, motor 
dan mobil 
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Lampiran 2 

RANCANGAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN TEMA DENGAN 
TEKNIK BERCERITAYANG MEMANFAATKAN MEDIA GAMBAR 

 
Matapelajaran  : Bahasa Indonesia 
Aspek    : Berbicara 
Kelas   : V (lima) 
Waktu   : 8 x 40 menit (4 x pertemuan) 
 
Standar Kompetensi :   Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, 

dan perasaan secara lisan melalui menceritakan hasil 
pengamatan, menanggapi suatu persoalan atau 
peristiwa yang terjadi di sekitar, berwawancara dan 
melaporkan hasil wawancara, mendiskripsikan 
benda atau alat, dan menyimpulkan dialog atau 
percakapan serta memerankan drama pendek. 

Kompetensi Dasar :   Menceritakan hasil pengamatan 
 

Hasil Belajar :  Menceritakan hasil pengamatan dengan bahasa yang 
runtut dan komunikatif 

 
Indikator :  1. Menjelaskan pokok-pokok hal yang diamati 

   2. Menjelaskan secara rinci hasil pengamatan dengan 
bahasa yang runtut dan komunikatif 

 
Pertemuan 

Waktu 
Tema Langkah-langkah Pembelajaran Media 

Pembelajaran
1 

2x40menit 
 

Tumbuhan  Siswa diajak mengamati cara 
mencangkok pohon mangga 

 Siswa mengidentifikasi 
gambar dipajang di depan 
kelas  

 Siswa menceritakan cara 
mencangkok dengan bahasa 
yang runtut dan komunikatif 

 

Gambar cara 
mencangkok 
tumbuhan 

2 
2x40menit 

Kehidupan 
sehari-hari 

 Siswa diajak mengamati 
gambar  orang yang sedang 
memperbaiki ban sepeda yang 
bocor 

 Siswa mengidentifikasi 
gambar yang diamati 

 Siswa menceritakan cara 
memperbaiki ban yang bocor 
dengan bahasa yang runtut dan 

 Gambar orang 
sedang 
memperbaiki 
sepeda 
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komunikatif 
 
3 

2x40menit 

 
Komunikasi 

 
 Siswa diajak mengamati 

gambar orang yang sedang 
menelpon 

 Siswa mengidentifikasi 
gambar yang diamati 

 Siswa menceritakan cara 
menelpon dengan bahasa yang 
runtut dan komunikatif 

 

 
Gambar 
telepon dan 
gambar  HP 

4 
2x40menit 

Transportasi  Siswa diajak mengamati 
gambar alat transportasi 
sepeda, sepeda motor dan 
mobil 

 Siswa mengidentifikasi 
gambar yang diamati 

 Siswa menceritakan gambar 
yang diamati  dengan bahasa 
yang runtut dan komunikatif 

Gambar 
sepeda, motor 
dan mobil 

 


