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ABSTRAK 

Ernawati, Rini. Pengaruh Percaya Diri dan Penguasaan Diksi terhadap 

Kelancaran Berbicara Siswa Kelas VIII SMP N 1 Sulang. Pembimbing I 

Prof. Dr. Dandan Supratman, M.Pd. dan pembimbing II Rahayu Pristiwati, 

S.Pd., M.Pd. 

 

Kata Kunci : keterampilan berbicara, percaya diri, penguasaan diksi, kelancaran 

berbicara. 

 

Tujuan penelitian ini mengetahui variabel manakah yang memiliki 

pengaruh yang lebih dominan terhadap kelancaran berbicara siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Sulang. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas 

VIII SMP N 1 Sulang tahun ajaran 2010/2011. Sampel sebanyak 34 siswa. 

Variabel yang diteliti meliputi pengaruh percaya diri dan penguasaan diksi 

sebagai variabel bebas, serta kelancaran berbicara sebagai variabel terikat. Data 

diperoleh melalui skala sikap untuk mengukur pengaruh percaya diri dan tes 

tertulis pilihan ganda untuk mengukur penguasaan diksi, sedangkan untuk 

mengukur kelancaran berbicara menggunakan tes unjuk kerja, yakni dengan 

bercerita pengalaman pribadi di depan kelas. data yang diperoleh dianalisis 

dengan metode korelasi dan regresi ganda. 

Temuan penelitian adalah pengaruh percaya diri terhadap kelancaran 

berbicara siswa kelas VIII SMP N 1 Sulang 45,3%. Dari 34 subjek yang diteliti, 

sebanyak 1 siswa atau 3% mempunyai nilai yang sangat tinggi, sebanyak 2 siswa 

atau 6 % yang mendapatkan nilai yang tinggi, sebanyak 9 siswa atau 26% yang 

mempunyai nilai sedang, dan sebanyak 15 siswa atau 44% mendapatkan nilai 

rendah, serta 7 siswa atau 21% yang mempunyai nilai sangat rendah. Berdasarkan 

output dari pengolahan data menggunakan program SPSS versi 12 menunjukan 

koefisien korelasi antara percaya diri dengan kelancaran berbicara sebesar 0,673. 

Artinya, ada hubungan yang searah antara percaya diri dengan kelancaran 

berbicara Semakin tinggi percaya diri yang dimiliki siswa, semakin baik pula 

kelancaran berbicaranya. Pengaruh penguasaan diksi terhadap kelancaran 

berbicara siswa kelas VIII SMP N 1 Sulang, yaitu 24,2%. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh angka korelasi antara penguasaan diski dengan kelancaran 

berbicara sebesar 0,492. Korelasi positif menunjukan bahwa hubungan antara 

penguasaan diksi dengan kelancaran berbicara searah. Penguasaan diksi siswa 

yang tinggi mengakibatkan kelancaran berbicara siswa semakin baik. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

percaya diri dan penguasaan diksi, maka kelancaran berbicara semakin meningkat. 

Masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kelancaran berbicara. 

Diharapkan ada penelitian lanjutan yang mengkaji faktor lain yang mempengaruhi 

kelancaran berbicara. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelancaran berbicara merupakan indikator yang harus dikuasai oleh 

siswa ketika berbicara di depan kelas. Siswa SMP dituntut untuk dapat lancar 

berbicara di depan kelas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

guru SD, kelancaran berbicara merupakan salah satu indikator berbicara yang 

harus dikuasai oleh siswa, sehingga siswa SMP harus mampu menguasai indikator 

ini. Siswa yang dapat berbicara dengan lancar akan memudahkan pendengar 

menangkap isi pembicaraannya.  

Siswa dikatakan lancar berbicara, jika pembicaraannya tidak tersendat-

sendat, tidak terputus-putus dan berlangsung dengan lancar. Pembicaraan tidak 

terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Selain itu, siswa tidak membutuhkan waktu 

yang lama untuk memulai pembicaraaan dan tidak mengalami hambatan dalam 

berbicara. Untuk dapat berbicara dengan lancar, siswa harus berlatih terlebih 

dahulu. Siswa harus mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, termasuk 

kesiapan dirinya, yaitu sikap percaya diri. Sikap percaya diri sangat 

mempengaruhi kelancaran berbicara. 

Percaya diri merupakan kunci kesuksesan yang memberikan pikiran 

positif terhadap diri sendiri. Seperti halnya berbicara, siswa yang memiliki sikap 

percaya diri akan dapat berbicara dengan lancar. Dengan tumbuhnya sikap 
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percaya diri, siswa akan merasa yakin dengan kemampuannya yang dimilikinya. 

Siswa tidak akan merasa takut salah ketika mengungkapkan ide atau gagasannya. 

  Kegiatan berbicara merupakan kegiatan menyampaikan bunyi-bunyi 

bahasa yang penyampaiannya siswa harus menggunakan kata yang tepat dan 

sesuai yang dapat mewakili gagasan yang siswa miliki. Siswa yang memiliki 

penguasaan diksi yang memadai akan dapat berbicara dengan lancar, karena siswa 

dapat memilih kata yang tepat dan sesuai. Siswa dapat melafalkan bunyi-bunyi 

bahasa tanpa berpikir panjang, karena siswa sudah memiliki kemampuan memilih 

kata yang dengan tepat, sehingga  pembicara tidak akan mengalami gangguan atau 

masalah dalam berbicara. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru SMP 

Negeri 1 Sulang, kelancaran berbicara siswa kelas VIII masih tergolong rendah. 

Siswa mengalami kesulitan menyampaikan gagasannya secara lisan dengan 

lancar. Pembicaraan siswa sering tersendat-sendat, tertunda-tunda, dan terbata-

bata. Siswa sering berhenti berbicara terlalu lama di tengah-tengah pembicara dan 

berusaha mengingat-ingat kata yang akan disampaian. Siswa sering menyisipkan 

bunyi-bunyi tertentu yang sangat mengganggu penangkapan pendengar, seperti 

bunyi ee, oo, aa, dan sebagainya. Kadang-kadang siswa berbicara terlalu cepat, 

karena siswa ingin segera mengakhiri pembicaraan. Selain itu, siswa kadang-

kadang berbicara terlalu lambat, karena siswa mencoba-mengingat-ingat kata-kata 

yang akan diucapkan. Berbicara yang terlalu cepat akan menyulitkan pendengar 

menangkap pokok pembicaraan, sedangkan berbicara berbicara yang terlalu 

lambat akan membuat pendengar mudah menebak kata-kata yang akan diucapkan 
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oleh pembicara. Hal ini disebabkan penguasaan diksi siswa belum memadai. 

Siswa masih mengalami kesulitan memilih kata yang tepat. 

Siswa juga terlihat takut dan ragu ketika berbicara di depan kelas. 

Kadang-kadang siswa masih perlu dibujuk oleh guru. Guru berusaha keras 

mengambil hati siswa agar bersedia berbicara di depan kelas. Ini membuktikan, 

bahwa siswa kurang memiliki sikap percaya diri. 

Peneliti berharap dengan tingginya sikap percaya diri dan penguasaan 

diksi yang memadai dapat membantu siswa untuk dapat berbicara dengan lancar. 

Dengan demikian, sikap percaya diri dan penguasaan diksi mempengaruhi 

kelancaran berbicara siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sulang. Berdasarkan uraian 

tersebut, penelitian dengan topik pengaruh sikap percaya diri dan penguasaan 

diksi terhadap kelancaran berbicara layak dilakukan.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kemampuan berkomunikasi merupakan hal yang sangat vital bagi 

manusia untuk dapat berinteraksi dengan sesama. Dengan kemampuan tersebut, 

ide-ide atau pikiran manusia dapat disalurkan dan disampaikan kepada orang lain. 

Penyampaian ide atau pikiran tersebut harus berlangsung dengan lancar. Namun, 

kenyataannya tidak semua orang dapat berbicara dengan lancar. Siswa yang 

diminta oleh guru untuk berbicara di depan kelas belum tentu dapat berbicara 

dengan lancar. Kelancaran berbicara dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri siswa meliputi rasa malu atau 

takut, tidak percaya diri, penguasaan diksi yang kurang memadai, tidak menguasai 
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materi pembicaraan, dan malas berbicara karena kurang berlatih. Faktor eksternal 

berasal dari luar, misalnya lingkungan pergaulan, perhatrtian orang tua, dan 

sebagainya. 

Di samping itu, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kelancaran 

berbicara siswa kelas VIII, yaitu (1) pengetahuan, siswa yang mempunyai 

pengetahuan dan wawasan luas biasanya tidak akan kehabisan bahan 

pembicaraan, (2) intelengensia, inetelegensia sangat berpengaruh terhadap 

kelancaran berbicara, dengan intelegensia yang tinggi kita dapat dengan cepat 

menemukan relevansi antara satu fenomena dengan fenomena lain. Siswa dapat 

mengungkapkan ide pikirannya dengan fenomena di sekitarnya, sehingga siswa 

tidak akan mengalami hambatan dalam berbicara, dan pembicaraan dapat 

berlangsung dengan lancar, (3) pengalaman, pengalaman berbicara menyebabkan 

siswa lebih lancar berbicara, karena siswa sudah memiliki gambaran tentang 

keterampilan berbicara, (4) bilogis, hal ini berkaitan dengan kondisi fisik siswa, 

misalnya kelengkapan rongga mulut, sumbing, dan sebagainya. 

Pembelajaran berbicara sangat berarti bagi siswa SMP kelas VIII, karena 

memberi bekal pada siswa untuk dapat berinteraksi dengan orang di sekitarnya 

dengan rasa nyaman. Usia remaja merupakan usia yang cukup baik untuk 

melakukan interaksi dengan orang di sekitarnya. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membahas pengaruh 

percaya diri dan penguasaan diksi terhadap kelancaran berbicara terhadap 
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kelancaran berbicara siswa kelas VIII SMP 1 Sulang. Dengan sikap percaya diri, 

siswa akan memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk dapat berbicara dengan 

lancar. Selain itu, penguasaan diksi juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran 

berbicara. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah manakah yang lebih berpengaruh antara percaya diri dan 

penguasaan diksi terhadap kelancaran berbicara siswa kelas VIII SMP N 1 

Sulang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan yang dicapai 

peneliti adalah untuk mengetahui manakah yang paling berpengaruh antara 

percaya diri dan penguasaan diksi terhadap kelancaran berbicara kelas VIII SMP 

N 1 Sulang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoretis dan 

manfaat secara praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk perkembangan teori pembelajaran bahasa, khususnya bekenaan dengan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi lisan. Selain itu, hasil penelitian ini juga 
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bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan dan kelangkaan buku-buku 

keterampilan berbicara.  

Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi siswa, guru, dan peneliti. Manfaat bagi siswa, penelitian ini 

memberikan kemudahan mengembangkan kemampuan siswa dalam berbicara. 

Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan 

pembelajaran berbicara di depan kelas. Penelitian ini juga bermanfaat bagi 

peneliti, yaitu untuk dijadikan sebagai pengalaman yang sangat berharga dan 

dapat memberikan dorongan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang keterampilan berbicara telah dilakukan oleh 

Listyowati (1999), Mukhid (2002), Suyoto (2003), Larasati (2004), Bakar (2008), 

dan Lindiyana (2009). Penelitian tentang keterampilan berbicara dilakukan oleh 

Listyowati (1999) dengan topik Peningkatan Keterampilan Berbicara Ragam 

Krama melalui Teknik Berbicara Pengalaman Sehari-hari pada Siswa Kelas 2 

SLTP 1 Cilongok. Hasil penelitian yang dilakukan pada tes akhir siklus 1 dan 

siklus II, kemampuan berbicara dengan ragam krama melalui teknik bercerita 

pengalaman sehari-hari mengalami peningkatan. Peningkatan itu terlihat dari 

beberapa aspek kemampuan, antara lain: aspek ketepatan, aspek kelancaran, dan 

aspek intonasi. Nilai rerata kelas siklus 1 6,9 dan siklus II 7,31. Dengan demikian, 

hasil tes akhir siklus 1 ke tes siklus II mengalami peningkatan. 

Penelitian tersebut berkaitan dengan permasalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini, yaitu mengenai kemampuan berbicara. Berbeda dengan penelitian 

tersebut, penelitian yang akan dilaksanakan ini tidak mengkaji bagaimana cara 

meningkatkan kemampaun berbiacara siswa, tetapi mengkaji pengaruh sikap 

percaya diri dan penguasaan diksi terhadap kelancaran berbicara. 

Mukhid (2002) melakukan penelitian tentang berbicara dengan topik 

Optimalisasi Metode diskusi Kelompok untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berbicara pada Siswa kelas 2 MA Hasyim As’ari Kalipucang Wetan, Welahan, 
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Jepara. Hasil penelitian dari sklus 1 sebesar 40,90% dengan kategori cukup dan 

meningkat menjadi kategori baik yaitu 51,35% pada siklus II. Hasil observasi 

peneliti menunjukan bahwa sebelum memberikan tindakan umumnya siswa takut, 

malu, dan grogi apa bila berbicara di depan kelas. Siklus 1 siswa masih terlihat 

agak malu, tetapi siklus II siswa mampu menguasai diri menghilangkan rasa malu 

sewaktu berbicara dalam diskusi. 

Perkembangan kemampuan anak berbicara harus mendapatkan 

perhatian dari kalangan pendidik. Dalam upaya meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa, pendidik harus dapat memanfaatkan berbagai metode atau teknik 

dalam pembelajaran, serta penggunaan berbagai media untuk menunjang proses 

pembelajaran. Selain itu, guru juga harus memperhatikan faktor yang 

mempengaruhi rendahnya keterampilan berbicara siswa, salah satunya yaitu 

kondisi psikologi siswa, misalnya percaya diri. Hal inilah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini. 

Penelitian keterampilan berbicara dengan topik Pengaruh Kemampuan 

Merespon Tuturan Guru dan Kemampuan Berpikir Verbal Siswa SD terhadap 

Kemampuan Berbicaranya dilakukan oleh Suyoto (2003). Subjek penelitian ini 

adalah guru dan siswa kelas 2 SD Sompok 01 Kota Semarang, dengan jumlah 

responden 40 siswa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hubungan antara 

faktor kemampuan merespon tuturan guru dengan kemampuan berbicara 

menempati urutan pertama, sedang kemampuan berpikir verbal dengan 

kemampuan berbicara siswa sebagai urutan kedua. Dengan demikian kemampuan 
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berbicara siswa 2 SD akan mengalami peningkatan bila guru memberikan 

kontribusi terhadap kemampuan merespons tuturannya. 

Keterampilan berbicara adalah tingkah laku manusia yang paling 

penting. Tingkah laku ini harus dipelajari terlebih dahulu, kemudian dikuasai. 

Siswa harus belajar berbicara dari manusia sekitarnya, anggota keluarganya, 

teman sepermainannya, dan guru di sekolah. Semua pihak turut membantu siswa 

dalam belajar berbicara. Berbeda dengan penelitian Suyoto (2002) yang meneliti 

bagaimana pengaruh kemampuan merespon tuturan guru dan kemampuan berpikir 

verbal siswa, penelitian ini mengkaji pengaruh sikap percaya diri dan penguasaan 

diksi terhadap kelancaran berbicara. 

Penelitian lain tentang berbicara dilakukan oleh Larasati (2004) dengan 

topik Peningkatan Kemampuan Bebicara dengan Teknik Debat pada Siswa Kelas 

III IPS 4 SMK N 8 Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui 

pembelajaran dengan teknik debat mengalami peningkatan sebesar 8,62%. Nilai 

rerata kemampuan berbicara siswa pada siklus 1 sebesar 64,67 dan nilai rerata 

pada siklus II sebesar 76,05. Adapun perubahan perilaku yang ditunjukan oleh 

siswa yaitu siswa semakin aktif dan antusias dalam belajar, berani mengemukakan 

pendapat, dan semakin percaya diri berbicara di depan kelas. 

Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang mekanistik. 

Semakin banyak berlatih berbicara, siswa semakin menguasai keterampilan 

berbicaranya. Tidak ada orang yang secara langsung terampil berbicara tanpa 

melalui proses pelatihan. Berbicara adalah tingkah laku yang harus dipelajari. 

Berbeda dengan penelitian Larasati (2004) yang mengkaji tentang bagaimana cara 
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meningkatkan keterampilan berbicara siswa, penelitian ini mengkaji pengaruh 

sikap percaya diri dan penguasaan diksi terhadap kelancaran berbicara. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Bakar (2008) dengan topik The 

Effectiveness of ‘VELT’ in Promiting English Language Communication Skill: a 

Case Study in Malaysia. Penelitian ini menggunakan dua kelas sebagai bahan 

perbandingan, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Peneliti tidak 

menggunakan VELT sebagai media dalam pembelajaran berbicara pada kelas 

kontrol. Media VELT hanya digunakan dalam kelas eksperimen, yang hasilnya 

menunjukan kelas ekperimen lebih unggul dibandingan dengan kelas kontrol. 

Peneltian ini menunjukan adanya peningkatan keterampilan berbicara siswa 

sekolah dasar dengan menggunakan media VELT. 

Penelitian Bakar ini merupakan pelengkap dari penelitian yang 

dialkukan oleh peneliti saat ini. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Bakar 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak keterampilan yang diteliti, 

yakni keterampilan berbicara. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang 

dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Bakar merupakan penelitian 

eksperimental, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah 

penelitian expost facto. 

Penelitiaan keterampilan berbicara juga dilakukan oleh Lindiyana 

(2009) dengan topik skripsinya Pengaruh Lingkungan Pergaulan dengan Teman 

Sebaya dan Sikap Percaya Diri terhadap Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 2 

SD. Hasil penelitian menunjukan bahwa koefisien korelasi antara pengaruh 

lingkungan pergaulan dengan teman sebaya terhadap keterampilan berbicara 
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sebesar 0,329. Artinya, hubungan variabel tersebut dalam kategori cukup. 

Korelasi positif menunjukan bahwa hubungan antara lingkungan pergaulan teman 

sebaya dengan keterampilan berbicara searah. Artinya, jika lingkungan pergaulan 

teman sebaya semakin baik, keterampilan berbicara semakin meningkat. 

Diperoleh juga gambaran mengenai pengaruh sikap percaya diri 

terhadap keterampilan berbicara kelas 2 SD di Kabupaten Pekalongan, yaitu 

34,8%. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh angka korelasi antara sikap percaya 

diri dengan keterampilan berbicara sebesar 0,590. Artinya, hubungan variabel 

tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukan bahwa hubungan antara sikap 

percaya diri dengan keterampilan berbicara searah. Jika sikap percaya diri 

semakin tinggi, maka keterampilan berbicara semakin meningkat. Ini menunjukan 

bahwa semakin tinggi lingkungan pergaulan dengan teman sebaya dan sikap 

percaya diri, maka keterampikan berbicara siswa semakin meningkat.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lindiyana tersebut memiliki kesamaan 

dengan penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh sikap percaya diri yang mengkaji 

bagaimana pengaruh sikap percaya diri terhadap keterampilan berbicara. 

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian mengkaji mengenai pengaruh 

sikap percaya diri terhadap kelancaran berbicara 

Dari beberapa hasil penelitian di tersebut dapat dikatakan bahwa 

penelitian tentang kelancaran berbicara masih jarang dilakukan. Sehubungan 

dengan hal itu, peneliti akan menelaah dan mengkaji pengaruh sikap percaya diri 

dan penguasaan diksi terhadap kelancaran berbicara siswa kelas VIII SMP N 1 

Sulang. 



 

 

12 

2.2 Landasan Teoretis 

Beberapa teori dalam penelitian meliputi percaya diri, diksi (pilihan 

kata), dan kelancaran berbicara yang dapat mendukung penelitian ini. 

2.2.1 Pengertian Percaya Diri 

Percaya diri adalah tekad dan keyakinan pada diri sendiri  untuk 

melakukan segala hal yang kita inginkan dan butuhkan dalam hidup (Angelis 

2003:10). Artinya, individu mampu melakukan segala sesuatu dengan baik 

karena bertumpu pada tekad dan keyakinan yang dimilikinya. Sedangkan rasa 

percaya diri menurut Santrock (2003:336) adalah dimensi evaluatif yang 

menyeluruh dari diri. Individu selalu melakukan proses perbaikan pada dirinya. 

Rasa percaya diri akan muncul apabila individu tidak mempunyai 

ketergantungan terhadap suatu hal. Individu dapat menyelesaikan segala 

persoalan dalam hidupnya tanpa membebani orang lain.  

Elfikry (2009:54) berpendapat bahwa percaya diri adalah melakukan 

segala sesuatu dengan penuh keyakinan. Rasa percaya diri juga diartikan sebagai 

kekuatan yang mendorong seseorang untuk maju dan berkembang serta selalu 

memperbaiki diri. Tanpa rasa percaya diri, seseorang akan hidup dalam bayang-

bayang orang lain dan merasa takut pada kegagalan. 

Berdasarkan pendapat Angelis (2003), Santrock (2003:336), dan Elfikry 

(2009) mengenai percaya diri tersebut, yang dimaksud dengan percaya diri 

dalam penelitian ini adalah sesuatu keyakinan seseorang terhadap segala 

kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya untuk menentukan tujuan dan 

kebahagiaan hidupnya, serta selalu mengevaluasi atau memperbaiki segala 
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sesuatu yang dimilikinya. Seseorang dapat memanfaatkan kelebihan yang 

dimilikinya dan selalu mengevaluasi kelemahan atau kekurangan yang ada pada 

drinya. Dengan evaluasi ini, individu dapat memperbaiki kekurangan dan 

kelemahannya. 

2.2.2 Ciri-ciri Individu yang Memiliki Sikap Percaya Diri 

Individu yang memiliki sikap percaya diri memiliki ciri-ciri seperti 

yang dikemukakan oleh Lauster (2006:15) yaitu tidak mementingkan diri sendiri, 

cukup toleran, tidak membutuhkan dukungan orang lain, optimis, dan selalu 

gembira. Selain itu, menurut Anthony (dalam Faredi 2006), ciri-ciri individu yang 

memiliki percaya diri adalah sebagai berikut. 

1. Berpikir positif, yaitu menyadari dan mengetahui bahwa dirinya memiliki 

kekuatan untuk mengatasi rintangan 

2. Tidak mudah putus asa, yaitu mampu menerima kelebihan dan kelemahan 

yang ada pada dirinya 

3. Memiliki sikap mandiri, yaitu sikap tidak tergantung pada orang lain dan 

melakukan sesuatu yang berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. 

4. Mampu berkomunikasi dengan baik, adalah melakukan huibungan dengan 

orang lain melalui komunikasi. 

Berdasarkan ciri-ciri yang telah diuraikan tersebut, indikator percaya diri 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memiliki sikap optimis, yaitu keyakinan akan kemampuan diri dengan 

memiliki pandangan positif bahwa individu mampu untuk melakukan apa 
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yang diinginkannya dengan baik. Dengan kemampuan yang milikinya 

tersebut, siswa dapat memandang masa depannya secara positif.  

2. Memiliki kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi yang baik dengan 

orang lain. Menurut Sunarto dan Agung (2008:127) bersosialisasi pada 

dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan 

sosial, bagaiamana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya, baik 

dalam kelompok kecil mapun kelompok masyarakat luas. Seseorang dapat 

berteman dan bermain dengan baik. Berkomunikasi artinnya mampu untuk 

melakukan kontak verbal dan nonverbal. Mampu berkomunikasi baik dengan 

orang lain. 

3. Memiliki potensi dan kemampuan yang cukup memadai, artinya orang yang 

percaya diri biasanya memiliki potensi atau kemampuan yang baik dan 

menonjol dibandingakan dengan orang lain. Dengan memiliki kemampuan 

lebih akan membuat seseorang merasa berharga sehingga akan menumbuhkan 

rasa percaya diri. 

4. Mampu bereaksi positif dan bersikap tenang dalam menghadapi berbagai 

situasi, artinya seorang yang percaya diri yakin bahwa ia dapat melakukan 

sesuatu untuk mengatasi kesulitan. Bereaksi positif berarti memiliki sikap 

tenang dalam menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Tidak mudah 

paniuk, cemas, dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan dalam 

bertindak 

5. Berpikir positif baik terhadap dirinya maupun orang lain, artinya mampu 

memandang dirinya dan orang lain secara positif. Orang yang percaya diri 
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merasa bahwa dirinya berharga dan baik. Mampu mengevaluasi dirinya, yang 

artinya bahwa individu mampu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan serta 

mempunyai kesadaran bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan 

kelemahan, sehingga tidak akan merendahkan dirinya dan orang lain. 

2.2.3 Manfaat Memiliki Sikap Percaya Diri 

Seseorang yang memiliki sikap percaya diri mendapatkan manfaat yang 

tidak ternilai dengan angka. Menurut Ridha (2001:22), ada empat manfaat yang 

dapat dipetik dari sikap percaya yang dimiliki oleh seseorang. Keempat manfaat 

tersebut yaitu 1) seseorang percaya bahwa setiap orang memiliki keistimewaan 

masing-masing, sehingga individu merasa bahwa dirinya memiliki keistimewaan 

tersendiri. Ini akan membuat seseorang selalu bersyukur pada Tuhan atas segala 

yang telah diberikan, 2) seseorang akan mengenal dirinya lebih jauh dan 

mengetahui kemampuan, potensi, dan kelebihan yang dimilikinya. Individu akan 

memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya tersebut, sehingga dapat 

menghasilkan hasil yang baik dan membanggakan, 3) dengan memiliki sikap 

percaya diri, individu akan mendapatkan dorongan spiritual atau motivasi 

kehidupan. Percaya diri merupakan keyakinan ata diri sendiri, sehingga individu 

termotivasi untuk bergerak. 4) percaya diri akan memberikan kesempatan pada 

individu untuk melakukan sesuatu. Individu dapat memanfaatkan kesempatan 

tersebut dan tidak akan melewatkannya. 

2.2.4 Menumbuhkan Rasa Percaya Diri 

Tidak semua orang memiliki sikap percaya diri. Sikap percaya diri yang 

dimiliki setiap orang bervariatif. Ada yang tinggi, sedang, rendah, bahkan ada 
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orang yang tidak memiliki sikap percaya diri. Lauster (2006:15-16) memberikan 

beberapa petunjuk untuk menumbuhkan kepercayaan diri, yaitu individu harus 

mencari sebab-sebab sikap rendah diri, memiliki kemauan yang kuat untuk 

keberhasilan, mencoba mengembangkan bakat dan kemampan yang dimiliki, 

selalu menghargai diri dan bangga atas keberhasilan yang telah dicapai, individu 

harus melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan, individu harus segera 

mengevaluasi segala kekurangan atas pekerjaan yang telah dilakukan, melakukan 

segala sesuatu dengan optimis, tidak terlalu terobsesi dengan angan-angan atau 

imajinasi, jangan membandingankan diri dengan orang lain, dan hendaklah 

individu melakukan sesuatu berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. 

Bagi sebagian orang yang punya masalah seputar rendahnya kepercayaan 

diri atau merasa telah kehilangan kepercayaan diri. Wiyono (2006:124-127), 

memberikan langkah-langkah membangun rasa percaya diri. Berikut langkah-

langkah tersebut. 

1. Menghilangkan rasa takut 

Segala rasa takut akan menghambat kepercayaan diri individu. Rasa takut 

sebenarnay tidak lebih dari keadaan pikiran belaka. Rasa ini harus dilawan dengan 

tindakan yang konstruktif. 

2. Berusaha secara maksimal dan selalu berpikiran yang positif 

Untuk membesarkan kepercayaan diri, individu harus dapat melupakan 

segala kejadian dan peristiwa yang tidak menyenangkan, menyedihkan, dan 

mengecewakan. Hal tersebut akan menambah pemikiran individu yang negatif. 

Pikiran-pikiran yang negatif mampu merusak mental individu dan menjadi 
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semakin terpuruk. Individu seharusnya selalu memiliki pikiran-pikiran yang 

positif atas dirinya. 

3. Tempatkan orang lain sejajar dengan diri kita 

Biasanya individu merasa minder dengan kesuksesan yang dicapai oleh 

teman. Rasa kurang percaya diri selalu menyelimuti benak individu dan merasa 

takut jika mendapatkan ejekan dari teman, karena prestasi yang diraihnya masih 

/jauh dari keberhasilan. Untuk dapat percaya diri individu harus menempatkan 

orang lain pada pandangan yang benar bahwa semua orang memiliki kemampuan 

yang sama, sehingga tidak ada diskriminasi antar individu. 

4. Melakukan apa yang ada di hati nurani 

Apabila hati nurani telah mengatakan bahwa sesuatu yang sedang 

dipikirkan dan rasakan itu suatu kebenaran, maka individu harus menjalankan 

suara hati tersebut. Tindakan yang benar atas sesuatu yang benar akan dapat 

meningkatkan percaya diri. 

5. Beranggapan bahwa, “saya sangat percaya diri” 

Agar sikap percaya diri selalu ada dalam diri, individu harus memelihara 

sikap percaya tersebut dengan cara selalu beranggapan bahwa individu memiliki 

sikap percaya diri yang tinggi. 

2.2.5 Pengertian Diksi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  (2005:264), diksi diartikan 

sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk 

mengungkapkan gagasan, sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang 
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diharapkan. Penguasaan diksi seseorang akan mempengaruhi kegiatan 

berbahasanya, termasuk dalam kegiatan menulis dan berbicara. 

Berbeda halnya yang diungkapkan oleh seorang wartawan Harian 

Merdeka dan Kompas, Dewabrata (2006:155) menyimpulkan diksi merupakan 

soal penggunaan kata, terutama pada soal kebenaran, kejelasan, atau keefektifan.  

Diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek 

tertentu dalam menulis atau berbicara (Kridalaksana dalam Doyin dan Wagiran 

2009:45). Pembicara memiliki ribuan kata dan istilah sebagai kekayaan bahasa. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin luas lingkungan pergaulan, dan 

semakin banyak pengalaman hidup, semakain banyka pula kekayaan kosa 

katanya. Semakin bnayak kosa kata yang domiliki seseorang akan semakin mudah 

orang tersebut memilih dan menggunakan kata secara tepat. 

Selain itu, Sabariyanto (dalam Yulfita 2010:40) juga mengatakan diksi 

adalah cara memilih kata-kata yang digunakan untuk mencurahkan ide atau 

pikiran ke dalam sebuah kalimat. Penulis atau pembicara harus mahir dalam 

memilih kata untuk mencurahkan ide yang dimilikinya ke dalam bentuk kalimat. 

Berdasarkan pengertian diksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002), Dewabrata (2006), Kridalaksana (dalam Doyin dan Wagiran 2009:45), 

dan Sabariyanto (dalam Yulfita 2010), maka yang dimaksud dengan diksi dalam 

penlitian ini adalah pilihan kata dan kejelasan lafal yang tepat untuk 

mengungkapkan gagasan, ide atau pikiran ke dalam bentuk kalimat yang sesuai 

dengan situasi dan kondisi masyarakat pendengar atau pembaca. 
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2.2.6 Ketepatan dan Kesesuaian Diksi 

Ketepatan adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan 

yang sama pada imajinasi pendengar, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh 

pembicara, maka setiap pembicara harus berusaha secermat mungkin meilih kata-

katanya untuk mencapai maksud pembicaraan. Ketepatan diksi akan tampak pada 

reaksi selanjutnya, baik berupa aksi verbal maupun berupa aksi nonverbal dari 

pembicara atau pendengar. Ketepatan diksi tidak akan menimbulkan salah paham. 

Jadi, ketika berbicara siswa harus cermat dalam memilih kata untuk mencapai 

maksud dari apa yang dibicarakan.  

“Penulis yang baik dituntut mampu memberdayakan diksi secara cermat, 

agar gagasan dalam tulisanya dapat diterima pembacanya dengan jenih” (Wibowo 

2005:37). Seperti halnya pembicara, pembicara harus memiliki kemampuan 

memberdayakan diksi secara cermat dan tepat, agar gagasan yang disampaikan 

bisa menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pendengar. 

Seorang pembicara tidak memiliki banyak waktu untuk memilih dan 

mempertimbangkan penggunaan katanya (Doyin dan Wagiran 2009:45), sehingga 

pembicara harus memiliki keterampilan dalam pemilihan kata dan harus 

menguasai diksi, agar ketika berbicara tidak mengalami kesulitan dalam 

pemilihan kata 

Diksi atau pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Kata-kata 

yang dipilih hendaknya kata-kata yang konkret, sehingga tidak mengundang 

pertanyaan dari pendengar. Pilihan kata atau diksi harus disesuaikan dengan 

pokok pembicaraan dan pendengar. Hendaknya siswa menguasai pokok 
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pembicaraan dan menggunakan diksi yang tepat dalam penyampaiannya, sehingga 

pendengar dapat menangkap dengan baik apa yang dibicarakan. 

Berikut beberapa butir perhatian dan persoalan yang harus diperhatikan 

setiap orang, agar bisa mencapai ketepatan pilihan kata (Keraf  2008:88-89). 

1. Membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Dari dua kata yang 

mempunyai makna yang mirip satu sama lain, kita harus menetapkan mana 

yang akan dipergunakannya untuk mencapai maksudnya. Kalau hanya 

pengertian dasar yang diinginkan, maka kita menggunakan kata denotatif; 

kalau kita menghendaki reaksi emosional tertentu, kita harus memilih kata 

yang konotatif sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. 

2. Membedakan dengan cernat kata-kata yang hampir bersinonim. Sinonim 

adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama. Kata-kata yang 

bersinonim tidak selalu memiliki distribusi yang saling melengkapi. Sebab 

itu, pembicara harus hati-hati memilih kata dari sekian sinonim yang ada 

untuk menyampaikan apa yang diinginkannya, sehingga tidak timbu 

interpretasi yang berlainan. 

3. Membedakan kata yang mirip dalam ejaannya. Bila pembicara sendiri tidak 

mampu membedakan kata-kata yang mirip ejaannya, maka akan membawa 

akibat yang tidak diinginkan, yaitu terjadi kesalahpahaman dari pendengar. 

Kata-kata yang mirip ejaannya itu misalnya: bahwa-bawah-bawa, 

interferensi-inferensi, karton-kartun, preposisi-proposisi, korporasi-koperasi, 

dan sebagainya. 
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4. Hindarilah kata-kata ciptaan sendiri. Bahasa selalu tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan perkembangan dengan masyarakat. Perkembangan bahasa 

pertama-tama tampak dari pertambahan jumlah kata baru. Namun, hal itu 

tidak berarti bahwa, setiap orang boleh menciptakan kata baru seenaknya. 

Kata baru biasanya muncul untuk pertama kali, karena pakai oleh orang-

orang yang terkenal atau pengarang tekenal. Bila anggota masayarakat 

lainnya menerima kata itu, maka kata itu lama-kelamaan akan menjadi  milik 

masyarakat. 

5. Waspadalah terhadap penggunaan akhiran asing, teritama kata-kata asing 

yang mengundang akhiran asing tersebut. Perhatikan penggunaan: favorable-

favorit, idiom-idiomatik, progres-progresif, kultur-kultural, dan sebagainya. 

6. Kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis: 

ingat akan bukan ingat terhadap; berharap, berharap akan; mengharapkan 

bukan mengharap akan; berbahaya, berbahaya bagi, membahayakan sesuatu 

bukan membahayakan bagi sesuatu; takut akan, menakuti sesuatu (lokatif) 

7. Untuk menjamin ketepatan diksi, pembicara harus membedakan kata umum 

dan kata khusus. Kata khusus lebih tepat menggambarkan sesuatu daripada 

kata umum. 

8. Menggunakan kata-kata indria yang menunjukan persepsi yang khusus. 

9. Memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah 

dikenal. 

10. Memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Yang dimaksud kelangsungan 

pilihan kata adalah teknik memilih kata sedemikian rupa, sehingga maksud 



 

 

22 

atau pikiran seseorang dapat disampaikan secara tepat dan ekonomis. 

Kelangsungan dapat terganggu bila seeorang pembicara mempergunakan 

terlalu banyak kata untuk suatu maksud yang dapat diungkapkan secara 

singkat, atau mempergunakan kata-kata yang kabur, yang dapat menimbulkan 

ambiguitas (makna ganda). 

Halangan pertama untuk mencapai kelangsungan pilihan kata berasal dari 

penggunaan kata yang terlalu banyak untuk suatu maksud serta kekaburan makna 

dari kata-kata yang digunakan. Menggunakan kata-kata yang tidak menambah 

kejelasan dapat menjadi halangan bagi kelangsungan piliahn kata. 

Menurut Winarto (2004:152), kesalahan atau kekurangtepatan di dalam 

memilih kata atau diksi, dapat disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya dapat 

disebabkan oleh penguasaan kosa kata yang terbatas, pemahaman yang tidak tepat 

terhadap kata-kata baru, pengaruh kesalahkaprahan penggunaan kata umum 

terjadi, maupun oleh keinginan untuk gagah-gagahan dengan memanfaatkan kata-

kata asing dengan penerapan yang sulit. Namun, perlu disadari terlebih dahulu 

bahwa, kesalahan atau kekurangtepatan pemilihan kata yang sering terjadi itu 

dapat pula diakibatkan oleh ketidaksesuaiannya dengan ragam bahasa yang 

dipilih, atau dengan laras bahasa yang sesuai. 

Persoalan kedua dalam pendayagunaan kata adalah kecocokan atau 

kesesuaian. Perbedaan antara ketepatan dan kecocokan mencakupi soal kata mana 

yang akan digunakan dalam kesempatan tertentu. Dalam persoalan ketepatan, kita 

bertanya apakah pilihan kata yang kita pakai sudak setepat-tepatnya, sehingga 

tidak akan menimbulkan interpretasi yang berlainan antara pembicara dengan 
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pendengar; sedangkan dalam persoalan kecocokan atau kesesuaian, kita 

mempersoalkan apakah pilihan kata yang dipergunakan tidak merusak suasaba 

dan menyinggung perasaan orang yang hadir. Sebab itu, ada beberapa hal yang 

perlu diketahui setiap penulis atau pembicara agar kata-kata yang dipergunakan 

tidak akan mengganggu suasana, dan tidak akan menimbulkan ketegangan antara 

pembicara dengan pendengar. Menurut Keraf (2008:103-104), syarat-syarat 

tersebut adalah: 

1. Hindarilah sejauh mungkin bahasa atau unsur substandar dalam suatu situasi 

yang formal. Bahasa substandar digunakan untuk pergaulan biasa, tidak 

cocok dipakai dalam situasi formal atau resmi. Bahasa standar lebih ekspresif 

dari bahasa substandar. Bahsa substandar cukup untuk dipergunakan dalam 

kebutuhan-kebutuhan umum. Kata-kata terbatas, sehingga sulit dipakai dalam 

penjelasan berbagai macam gagasan yang kompleks. 

2. Gunakanlah kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus saja. Dalam situasi 

umum hendaknya menggunakan kata-kata populer. Pembicara harus 

mengenal sasarannya (pendengar) agar dapat memilih kata yang sesuai. Jika 

pendengar dari suatu kelompok khusus yang diikat oleh suatu bidang ilmu 

tertentu maka pembicara harus menggunakan kata-kata ilmiah, tetapi bila 

yang menjadi sasarannya adalah masyarakat umum, maka kata yang dipilih 

adalah kata-kata populer.  

3. Pembicara sejauh mungkin menghindari kata-kata slang. Kata-kata slang 

adalah semacam kata percakapan yang tinggi atau murni. Kata slang adalah 

kata-kata substandar yang informal, yang disusun secara khas; atau kata-kata 
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biasa yang diubah secara erbitrer; atau kata-kata kiasan yang khas, bertenaga 

dan jenaka yang dipakai dalam percakapan. Kadang kala kata slang 

dihasilkan dari salah ucap yang disengaja, atau kadangkala berupa 

pengrusakan sebuah kata biasa untuk mengisi suatu bidang makna lain. 

4. Hindarilah ungkapan-ungkapan usang (idiom yang mati). Biasanya idiom 

disejajarkan dengan pengertian peribahasa dalam bahasa Indonesia. 

Sebenarnya pengertian idiom ini jauh lebih luas dari peribahasa. Untuk 

mengetahui makna sebuah idiom, setioap orang harus mempelajarinya 

sebagai seorang penutur asli, tidakj mungkin hanya melalui makna dari kata-

kata yang membentuknya. Misalnya seorang asing yang sudah mengetahui 

arti makan dan tangan, tidak akan memahami makna frasa makan tangan. 

Tidak akan terpikir oleh orang asing tersebut, bahwa makan tangan berarti 

kena tinju atau beruntung besar. Contoh idiom lain yaitu makan garam,  kaan 

hati, makan suap, dan sebagainya. Oleh sebab itu, sebagai pembicara kita 

harus mengenal pendengar dan tidak asal menyebutkan atau mengungkapkan 

sebuah idiom, karena belum tentu semua orang atau pendengar mengerti 

dengan idiom yang kita ungkapkan. Untuk amannya, lebih baik hindari 

idiom-idiom yang tidak dimengerti oleh pendengar. 

5. Jauhkan kata-kata atau bahasa yang artifisial. Bahasa artifisial adalah bahasa 

yang disusun secara seni. Bahasa yang artifisial tidak terkandung dalam kata 

yang digunakan, tetapi dalam pemakaiannya untuk menyatakan suatu 

maksud. Fakta dan pernyataan-pernyataan yang sederhana dapat diungkapkan 



 

 

25 

dengan sederhana dan langsung yang tidak perlu disembunyikan. Berikut ini 

contoh penggunaan kata artifisial. 

a. Ia mendengar kepak sayap kelelawar dan guyuran sisa hujan dari dedaunan, 

karena angin pada kemuning. 

b. Ia mendengar resah kuda serta langkah pedati ketika langit bersih kembali 

menampakkan bimasakti yang jauh. 

Kalimat-kalimat tersebut dapat diganti dengan kalimat yang biasa.  

a. Ia mendengar bunyi sayap kelelawar dan sisa hujan yang ditiup angin di daun. 

b. Ia mendengar derap kuda dan pedati ketika langit mulai terang. 

Dalam karya sastra, memang perlu ditampilkan bahasa yang indah. 

Dalam bahasa umum atau bahasa ilmiah, bahasa artifisial ini perlu dihindari. Jika 

pembicara menggunakan bahasa artifisial, belum tentu pendengar dapat 

memahami arti dari bahasa artifisial yang ungkapkan tersebut. 

2.2.7 Indikator Penguasaan Diksi 

Berdasarkan uraian mengenai ketepatan dan kesesuaian diksi, maka 

peneliti merumuskan lima indikator penguasaan diksi. Indikator-indikator tersebut 

adalah sebagai berikut. 

(1) Dapat membedakan kata denotatif dan kata konotatif 

Kata denotatif merupakan kata yang maknanya bersifat umum, 

tradisional, dan presedendial (Tarigan 1995:56). Menurut Chaer (2007:292), kata 

denotatif adalah kata yang memiliki makna asli, makna asal, atau makna 

sebenarnya yang dimiliki sebuah kata. Dalam bentuk yang murni, kata denotatif 

dihubungkan dengan bahasa ilmiah. Keraf (2008:29) berpendapat bahwa kata 
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denotatif mengacu pada makna asli atau makna sebenarnya, sedangkan kata 

konotatif adalah kata yang mengandung nilai rasa atau nilai emosional. 

Menurut Tarigan (1995:59), kata konotatif adalah kesan-kesan atau 

asosiasi-asosiasi yang biasanya bersifat emosional yang ditimbulkan oleh sebuah 

kata. Sedangkan menurut Chaer (2007:292) adalah kata yang memiliki makna lain 

yang ditambahkan pada makna kata denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa 

orang lain atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Misalnya kata 

babi, pada orang yang beragama islam atau di dalam masyarakat islam kata 

tersebut memiliki makna konotatif yang negatif, ada rasa atau perasaan yang tidak 

enak bila mendengar kata itu. Lain halnya dengan masyarakat yang bukan 

beragama islam, mungkin kata tersebut tidak menjadi kata yang bermakna 

konotatif negatif. Berkenaan dengan masalah kata konotatif ini, satu hal harus 

diingat adalah bahwa konotatif sebuah kata yang memiliki makna yang berbeda 

antara seseorang dengan orang lain, antara daerah dengan daerah lain, ayau antara 

satu masa dengan masa yang lain. Misalnya kata perempuan, pada zaman 

penjajahan Jepang, kata tersebut tidak bermakna konotatif negatif, namun 

sekarang kata tersebut memiliki makna konotatif yang negatif. 

Kita dapat melihat dengan jelas perbedaan kata denotatif dan kata 

konotatif. Denotasi adalah makna kata sebenarnya, sedangkan konotasi adalah 

pancaran impresi-impresi yang tidak dapat dirasa dan tidak dapat dinyatakan 

secara jelas yang mengelilinginya. Konotasi adalah segala sesuatu yang kita 

pikirkan apabila kita melihat kata tersebut yang mungkin tidak sesuai dengan 

maka sebebarnya. Contohnya kata langsing dan kurus,  arti kata tersebut jelas 
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sama, tetapi dalam hubungannya dengan manusia, kedua kata tersebut mengacu 

pada seseorang yang memiliki berat badan yang kurang. Konotasi kedua kata 

tersebut jelas berbeda. Menjadi orang yang langsing jelas menjadi idaman impian, 

keinginan orang dalam masyarakat; sedangkan menjadi orang kurus tidak 

diinginkan orang, karena itu kata kurus berkonotasi negatif, terkesan memiliki 

makna kurang gizi. 

(2) Dapat menentukan kata yang bersinonim 

Untuk mendefinisikan sinonim, ada tiga batasan yang dapat 

dikemukakan (Pateda 2001:222-223). Batasan itu ialah: (1) kata-kata dengan 

acuan ekstra lingistik yang sama, misalnya kata mati dan mampus; (2) kata-kata 

yang mengadung makna yang sama, mislanya kata memberitahukan dan 

menyampaikan; (3) kata-kata yang dapat disubstitusi dalam konteks yang sama, 

misalnya “Kami berusaha agar pembangunan berjalan terus.”, “Kami berupaya 

agar pembangunan berjalan terus. 

Tarigan (1995:17) mendefinisikan sinonim adalah kata-kata ynag 

mengandung makna pusat yang sama, tetapi memiliki nilai rasa yang berbeda. 

Atau secara singkat, sinonim adalah kata-kata yang mempunyai denotasi yang 

berbeda dalam konotasi. Sedangkan menurut Chaer (2007:297), sinonim adalah 

hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan 

ujaran dengan satuan ujaran yang lainnya. Misalnya, antara kata betul dengan kata 

benar. Secara konkret, kata betul bersinonim dengan kata benal, maka kata benar 

itu pun bersinonim dengan kata betul. 
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(3) Dapat membedakan kata umum dan kata khusus 

Kata umum adalah kata yang mengandung makna secara umum, 

sedangkan kata khusus adalah kata yang mengandung makna yang khusus 

(Hidayat 2007:58),. Kata umum bisa terdiri dari beberapa kata khusus (kata 

bawaan). Misalnya, kata penjahat, pencuri, penodong, dan pencopet. Kata 

penjahat termasuk kata umum, sedangkan kata pencuri, penodong, dan pencopet 

termasuk kata khusus. Dalam ilmu semantik, kata umum yang mencakup 

sejumlah istilah khusus ini disebut superordinal, sedangkan istilah-istilah khusus 

yang dicakupinya disebut hiponim (Keraf 2008:90). Misalnya kata bunga 

merupakan suatu superordinal yang membawah sejumlah hiponim antara lain: 

mawar, melati, sedap malam, flamboyan, anggrek, dan lain sebagainya. 

(4) Dapat menggunakan kata-kata indria dengan tepat 

Suatu jenis pengkhususan dalam memilih kata-kata yang tepat adalah 

penggunaan istilah-istilah yang menyatakan pengalaman yang dirasakan oleh 

pancaindria, yaitu indria penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman 

(Keraf 2008:94). Karena kata-kata ini menggambarkan pengalaman manusia 

melalui pancaindria yang khusus, maka terjamin pula daya gunanya, terutama 

dalam membuat deskripsi. 

Peraba : dingin, panas, lembab, basah, kering, kasar, kasap, kerut, halus, 

kesat, rata, licin, gelenyar, geli, dan sebagainya 

Perasa : pedas, pahit, asam, asin, manis, dan lain sebagainya. 

Penciuman : pedis, tajam, basi, busuk, bangar, anyir, dan sebagainya. 

Pendengaran  :dengung, deru, desing, kicau, lengking, dan sebagainya. 



 

 

29 

Penglihatan :pijar, kabur, mengkilap, belang, kilat, kelap-kelip, dan sebagainya. 

Kata-kata indria melukiskan suatu sifat yang khas dari pencerapan 

pancaindria, maka pemakaiannya pun harus tepat. 

(5) Dapat membedakan kata ilmiah dan kata populer 

Tidak semua orang yang menduduki status sosial yang tinggi 

mempergunakan gaya yang sama dalam aktivitas bahsanya. Mereka akan 

mempergunakan beberapa macam variasi pilihann kata sesuai denagn kesempatan 

yang dihadapinya. Pilihan kata dalam hubungan dengan kesempatan yang 

dihadapi seseorang dapat dibagi atas beberapa macam kategori sesuai dengan 

penggunaannya. Salah satu di antaranya adalah kata-kata ilmiah lawan kata 

populer. 

Menurut (Keraf 2008:105), kata-kata yang sudah dikenal dan diketahui 

oleh seluruh lapisan masyarakat yang digunakan sebagai bahasa komunikasi 

sehari-hari. Di samping kata-kata populer, ada sejumlah kata yang biasa dipakai 

oleh kaum terpelajat, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah, pertemuan resmi, 

diskusi ilmiah, dan sebagainya. Kata ini disebut kata ilmiah. 

Perbedaan kedua jenis kelompok kata ini dapat digambarkan secara 

ssederhana dengan mempertentangkan pasangan yang secara kasar dianggap 

mempunayi makna kata. Misalnya kata penanaman modal dan kata investasi. 

Kata investasi merupakan kata ilmiah, sedangkan kata penanaman modal masuk 

dalam kelompok kata populer. Keduanya memiliki arti yang sama. 

 

 



 

 

30 

2.2.8 Pengertian Berbicara 

Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau 

kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, 

gagasan, dan perasaan (Tarigan 1981:15). Tujuan utama berbicara adalah untuk 

berkomunikasi. 

Pendapat Tarigan tersebut didukung oleh Arsyad dan Mukti (1986:53) 

yang menyatakan bahwa kemampuan berbicara adalah kemampuan 

mengucapkam bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk 

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

Pendengar menerima informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan 

penempatan persendian. Tidak jauh berbeda dari pendapat Arsjad, Tarigan 

(1997:34) mengemukakan bahwa berbicara merupakan keterampilan 

menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Keterampilan berbicara berkaitan 

erat dengan keterampilan menyimak. Kedua keteranpilan tersebut merupakan 

satu kesatuan kegiatan yang amat terpadu dan tergolong dalam bahasa lisan, 

artinya apabila seseorang mampu menangkap dan menanggapi tuturan orang lain 

melalui keterampilan menyimak disebabkab karena ada orang yang berbicara 

Berdasarkan pendapat Tarigan (1981), Arsjad (1988), dan Tarigan 

(1991), maka yang dimaksud dengan keterampilan berbicara dalam penelitain ini 

adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan, untuk 

mengeluarkan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaanya. 
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2.2.9 Faktor-faktor Penunjang Keefektifan Berbicara 

Untuk dapat menjadi pembicara yang baik, seorang pembicara selain 

harus memberikan kesan bahwa ia menguasai masalah yang dibicarakan, 

pembicara juga harus berbicara dengan jelas dan tepat. Dalam hal ini ada 

beberapa faktor yang harus diperlihatkan oleh pembicara. Pembicara harus 

memperhatikan faktor-faktor yang menunjang keefektifan berbicara. Menurut 

Arsyad dan Mukti (1986:28) ada dua faktor yang menunjang keefektifan 

berbicara, yaitu faktor kebahasaan dan faktor nonkebahasaan. Faktor 

kebahasaan meliputi: 

1) ketepatan ucapan 

Pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa 

secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat akan menimbulkan 

kebosanan, kurang menyenangkan, kurang menarik, dan dapat mengalihkan 

perhatian pendengar. 

2) penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai 

Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi merupakan daya tarik 

tersendiri dalam berbicara. Penempatan tekanan, nada, sendi dan durasi yang 

tidak sesuai, dapat menimbulkan kejenuhan pada pendengar. 

3) pilihan kata (diksi) 

Pendengar lebih tertarik dan senang mendengarkan, jika pembicara 

berbicara dengan jelas dalam bahasa yang dikuasainya. Dalam artian, pembicara 

memiliki penguasaan diksi yang baik. Ketika berbicara, pilihan kata harus 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi pendengar. 
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4) ketepatan sasaran pembicara  

Pembicara harus memperhatikan sasaran pembicara, yakni pendengar. 

Pembicara yang menggunakan kalimat efektif, dapat memudakan pendengar 

menangkap isi pembicaraannya. Pembicara harus mampu menyusun kalimat 

yang efektif, sehingga mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan kesan, 

atau menimbulkan akibat. 

Faktor nonkebahasaan penunjang keefektifan berbicara meliputi: 

1) sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku 

Pembicara yang tidak tenang, lesu, dan kaku, dapat mengakibatkan 

kesan pertama yang kurang menarik. Sikap yang wajar pembicara, mampu 

menunjukan otoritas dan integritas dirinya. Sikap ini merupakan modal utama 

untuk kesuksesan berbicara. 

2) pandangan harus diarahkan kepada lawan berbicara 

Pembicara harus mampu mengajak pendengar untuk dapat terlibat 

dalam kegiatan berbicara, dengan cara mengarahkan pandangan mata pada 

pendengar. Ketika berbicar, pembicara harus memperhatikan pembicara, agar 

terjadi kontak lisan yang baik.  

3) kesediaan menghargai pendapat orang lain 

Dalam penyampaikan isi pembicaraan, pembicara hendaknya memilii 

sikap terbuka dan dapat menerima pendapat dari pihak lain, bersedia menerima 

kritik, bersedia mengubah pendapatnya, jika pendapat tersebut salah.  
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4) gerak-gerik dan mimik yang tepat 

Gerak-gerik dan mimik yang tepat dapat menunjang keefektifan 

berbicara. Hal ini dapat menghidupkan komunikasi berbicara. Namun, ekspresi 

yang berlebihan dapat mengganggu kegiatan berbicara, karena pendengar merasa 

terganggu dengan ekspresi yang berlebihan tersebut. 

5) kenyaringan suara 

Pembicara harus dapat mengukur kenyaringan suara, dengan 

memperhatikan tempat pembicaraan, kondisi, situasi, dan jumlah pendengar. Hal 

ini bertujuan agar pendengar dapat mendengar dengan jelas.  

6) Kelancaran 

Pembicara yang lancar berbicara akan memudahkan pendengar 

menangkap isi pembicaraan. Jika pembicaraan terputus-putus, pendengar tidak 

dapat mencerna isi pembicaraan. Seseorang yang lancar berbicara akan 

memudahkan pendengar menangkap isi pembicaraannya. Sering kita mendengar 

pembicaraan yang terputus-putus, bahkan antara bagian yang terputus itu 

diselipkan bunyi-bunyi tertentu yang sangat mengganggu penangkapan 

pendengar, misalnya menyelipkan bunyi ee, oo, aa, dan sebagainya. Sebaliknya 

pembicara yang terlalu cepat berbicara juga akan menyulitkan pendengar 

menangkap pokok pembicaraannya.  

Seseorang yang berbicara dengan cepat, bukan berarti seseorang 

tersebut dapat dikatakan berbicara dengan lancar. Menurut Osborne (1993:66) 

kata-kata yang diucapkan secara cepat mengandung kesamaan, cenderung 

menjadi kabur, dan pendengar sulit menangkap isi pembicaraan. Pembicara harus 
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mengontrol kecepatan berbicara, agar pendengar dapat menyimak dengan naik 

dan dapat menangkap isi pembicaraan yang diungkapkan.  

Pembicara dapat berbicara dengan lancar, jika pembicara terhindar dari 

kecemasan berbicara. Menurut Tarigan, dkk. (1997:80) kecemasan berbicara 

merupakan rasa cemas, takut, dan khawatir ketika berbicara. Seseorang yang 

mengalami kecemasan berbicara akan kesulitan dalam melafalkan bunyi-bunyi 

bahasa. Menurut Tarigan, dkk. (1997:81) ciri-ciri kecemasan berbicara yaitu 

detak jantung yang cepat, telapak tangan atau punggung berkeringat, napas 

terengah-engah, mulut kering dan sukar menelan, ketegangan otot, tangan atau 

kaki bergetar, suara bergetar dan parau, berbicara cepat dan jelas, konsentrasi 

menurun, dan lupa materi pembicaraan.  

Kelancaran berbicara yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 

fluency, berdasarkan pendapat Fulcher (dalam Trisanti 2008) adalah sebagian 

dari pengajaran kosakata bahasa. Siswa yang masuk kategori tidak lancar 

berbicara adalah siswa yang lambat, terlalu berhati-hati ketika berbicara, karena 

keterbatasan kosakata yang dikuasai oleh siswa. 

7) relevansi 

Gagasan yang disampaikan oleh pembicara harus logis, agar pendengar 

mengerti maksud dari gagasan yang disampaikan. 

8) penguasaan topik 

Penguasaan topik yang baik akan menumbuhkan keberanian dan 

kelancaran. Jika pembicara tidak menguasai topik pembicaraan, maka pembicara 
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akan bingung ketika berbicara, karena pembicara kehabisan bahan pembicaran 

dan tidak mampu mengembangkan topik pembicaraan. 

2.2.10 Kriteria Kelancaran Berbicara 

Menurut Fulcher (dalam Trisanti 2008), ada lima kriteria seseorang 

dapat dikatakan lancar berbicaranya. Berikut adalah kriteria seorang bisa 

dikatakan lancar berbicara atau tidak. 

1. Keragu-raguan dan sering diam. Siswa ragu dengan apa yang diucapkan. 

Merasa tidak yakin dan sering diam terlalu lama di tengah-tengah 

pembicaraan. Sikap diam yang dilakukan oleh siswa membuktikan bahwa 

siswa tersebut ragu dengan apa yang dibicarakan. Siswa yang seperti ini 

ketika berbicara, berarti tergolong tidak lancar berbicara.  

2. Pengulangan kata. Siswa yang selalu mengulang kata ketika berbicara berarti 

tidak lancar berbicara. Pembicaraan tidak efektif karena selalu mengulang 

kata. 

3. Mengganti kata. Ketika berbicara, siswa selalu mengganti kata yang 

diucapkan, karena siswa merasa kata diucapkan belum cocok. Ini berarti 

penguasaan diksi siswa masih kurang, sehingga kelancaran berbicaranya 

terganggu. 

4. Memperbaiki penggunaan kata, seperti kata ganti orang. Siswa masih bingung 

dengan penggunaan kata ganti orang, sehingga belum mampu menempatkan 

fungsi kata ganti orang dengan baik.  
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5. Memulai berbicara dengan berpikir, kata apa yang akan diucapkan. Siswa 

membutuhkan waktu yang lama untuk dapat memulai pembicaraan. Ini 

berarti siswa tidak lancar berbicaranya. 

2.2.11 Indikator Kelancaran Berbicara 

Berdasarkan pengertian dan kriteria kelancaran berbicara di atas, 

berikut indikator kelancaran berbicara yang digunakan sebagai pedoman  oleh 

penulis dalam penelitian ini. 

1. Berbicara tidak terlalu cepat. Artinya siswa tidak tergesa-gesa dalam 

berbicara. siswa yang terlalu cepat berbicaranya membuktikan bahwa ia ingin 

segera mengakhiri pembicaraan dan tidak ingin berlama-lama berbicara di 

depan kelas. Pembicaraan yang terlalu cepat membuat pendengar tidak 

mengerti dengana apa yang diucapkan, karena ucapannya tidak tepat; jeda, 

intonasi, dan artikulasinya tidak jelas.  

2. Berbicara tidak terlalu lambat. Artinya pembicara tidak membutuhkan waktu 

yang terlalu lama untuk mengungkapkan gagasannya, tidak berhenti atau 

diam terlalu lama di tengah-tengah pembicaraan, dan tidak berbicara dengan 

mengeja kata-kata. Siswa dapat mengungkapkan gagasannya dengan santai 

dan tidak terlalu hati-hati dalam pengucapkan kata-kata, karena siswa takut 

kata yang diucapkan itu salah. 

3. Berbicara tidak tersendat-sendat dan terputus-putus. Artinya siswa dapat 

mengeluarkan kata-katanya secara utuh, maksudnya kata yang diucapkan 

tidak terbata-bata (gagap) atau tersendak di tenggorokan. Selain itu kata yang 

ucapkan tidak diucapkan secara berulang-ulang (latah). Pembicara tidak 
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melakukan kesalahan dalam pengucapan kata, sehingga pembicara tidak 

melakukan pergangtian atau pernaikan kata yang telah diucapkan. Ketika 

berbicara, pembicara tidak menyisipkan bunyi-bunyi yang tidak penting atau 

bunyi-bunyi yang mengganggu, seperti ee, aa, oo, dan sebagainya.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran berbicara ialah faktor 

internal, yaitu sikap percaya diri. Sikap percaya diri sangat berpengaruh terhadap 

kelancaran berbicara siswa. Semakin tinggi rasa percaya diri yang siswa miliki, 

maka semakin banyak kemungkinan bagi siswa untuk dapat berbicara dengan 

lancar. Hal ini disebabkan oleh keyakinan yang siswa miliki, yaitu merasa yakin 

dapat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan serta yakin 

bahwa dirinya dapat menguasai suatu situasi dan menghasilkan sesuatu yang 

positif. 

Apabila siswa memiliki rasa percaya diri yang tinggi, maka siswa 

mampu bersosialisasi dan berkomunikais yang baik dengan orang lain, artinya 

siswa mampu untuk melakukan kontak verbal atau berbicara tenang dan tidak 

gugup, serta mampu berteman atau bermain dengan orang lain tanpa merasa 

cemas dan minder. Di samping itu, siswa yang memiliki rasa percaya diri yang 

tinggi akan dapat berkomunikasi yang baik karena siswa tidak malu untuk 

mengungkapkan perasannya dengan baik sehingga menjadi kepribadian yang baik 

dan menyenangkan. 



 

 

38 

Hurlock (2005:185) menegaskan bahwa salah satu faktor penting dalam 

belajar berbicara yaitu kesiapan mental. Kesiapan mental  untuk berbicara 

bergantung keberanian dan kemauan siswa untuk berbicara. Kedua faktor ini 

sangat penting dalam berbicara, agar siswa dapat berbicara dengan lancar. Untuk 

menumbuhkan keberanian siswa dalam berbicara, siswa harus memiliki rasa 

percaya diri yang tinggi, agar siswa dapat mengungkapkan pedapat dan 

perasaannya tanpa merasa takut dan terbebani.  Menurut Dariyo (2004:81), 

dengan rasa percaya diri, siswa akan bangkit untuk memperbaiki diri, sehingga 

dapat meraih keberhasilan hidup. Hal ini berarti, percaya diri dapat membantu 

siswa dalah meraih keberhasilan dalam berbicara. Semakin besar rasa percaya diri 

yang siswa miliki, maka semakin lancar pula penyampaian gagasannya secara 

lisan, karena individu yang memiliki kepercayaan diri biasanya mampu untuk 

mengelola perasaan dengan baik, sehingga individu tidak khawatir akan lepas 

kendali, berani menghadapi risiko dan tantangan karena dapat mengatasi rasa 

takut, khawatir, cemas, dan lain-lain. 

Selain percaya diri, penguasaan diksi memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap kelancaran berbicara siswa. Diksi yang tepat dan sesuai dapat mewakili 

ide atau gagasan yang dituangkan dalam kegiatan berbicara. Kata-kata yang 

dipilihnya tepat, terhindar dari kesalahpahaman dalam penafsiran yang dituangkan 

pembicara. Ini akan berdampak pada kelancaran berbicara siswa. Jika siswa tidak 

mengalami gangguan pada pemilihan kata, maka proses berbicaranya akan 

berjalan dengan lancar. Berbicara tidak dengan tersendat-sendat, terbata-bata, dan 

terlihat siswa terampil dalam berbicara. Menurut Doyin dan Wagiran (2009:45) 
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pembicara harus memiliki keterampilan dalam pemilihan kata dan harus 

menguasai diksi, agar ketika berbicara tidak mengalami kesulitan dalam 

mengungkapkan gagasannya, hal ini membuktikan bahwsa penguasaan diksi 

mempengaruhi kelancaran berbicara. Semakin tinggi penguasaan diksi yang 

dimiliki siswa, maka semakin besar kemungkinan siswa untuk dapat berbicara 

dengan lancar di depan kelas.  

Dengan demikian, baik percaya diri maupun penguasaan diksi sama-

sama mempunyai pengaruh terhadap kelancaran berbicara siswa SMP. Namun, 

dapat diduga bahwa, faktor yang paling berpengaruh ialah sikap percaya diri, 

karena percaya diri merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang 

bersumber dari hati nurani dan terbina dari keyakinan sendiri. Percaya diri 

(Uqshari 2005:37) adalah kunci utama dalam kesuksesan hidup. Seseorang dapat 

sukses di bidang apa pun, jika memiliki sikap percaya diri yang tinggi, termasuk 

berbicara. Siswa yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, maka ia dapat 

berbicara dengan lancar. 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini yaitu adanya pengaruh antara percaya diri dan 

penguasaan diksi terhadap kelancaran berbicara siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Sulang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian expost facto, yaitu 

penelitian yang bertujuan mengekspos kejadian-kejadian yang sedang 

berlangsung. Penulis meneliti fakta-fakta yang telah terjadi atau expost facto 

menurut persepsi guru. Siagian (dalam Hasan 2007:44) memberikan arti persepsi 

sebagai suatu proses melalui bagaimana seseorang mengorganisasikan dan 

menginterpretasikan kesan-kesan sensoriknya dalam usaha memberikan suatu 

makna tertentu kepada lingkungannya. Fakta-fakta yang digali hanya meggunakan 

instrumen yang berisi sejumlah pernyataan dan pertanyaan yang merefleksikan 

sikap percaya diri dan penguasaan diksi. Dengan asumsi bahwa responden telah 

memiliki pemahaman yang cukup mengenai diksi. 

Ancangan expost facto digunakan untuk meneliti variabel bebas, yaitu 

sikap percaya diri dan penguasaan diksi, sedangkan variabel terikatnya adalah 

kelancaran berbicara. penelitian ini. Penulis langsung memberikan instrumen 

penelitian yang berbentuk skala sikap untuk variabel sikap percaya diri, tes 

objektif untuk penguasaan diksi, dan tes unjuk kerja untuk kelancaran berbicara. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Sebelum melakukan penelitian, penulis harus menetapkan polulasi dan 

sampel yang akan diteliti. 
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3.2.1  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto 2006:130). 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sulang 

tahun ajaran 2010/2011. 

3.2.2 Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti (Prasetiyo 

dan Lina 2007:119). Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di SMP 1 Sulang 

tidak terdapat kelas unggulan. Pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik cluster randum sampling. 

Menurut Azwar (2004:87) Cluster randum sampling adalah melakukan 

randomosasi etrhadap kelompok, bukan terhadap subjek secara individu.  Teknik 

ini merupakan teknik acak berkelompok yang digunakan untuk memperoleh 

sampel dengan asumsi populasi bersifat homogen, dengan asumsi bahwa setiap 

kelas terdiri atas siswa dari berbagai karakter. Dari pihak sekolah pun mengacak 

mulai dari siswa yang pandai sampai bodoh, dari siswa yang nakal sampai 

pendiam, dan seterusnya. 

Semua kelas memiliki kesempatan untuk menjadi sampel penelitian, 

karena pengambilan sampel tidak dilakukan secara perorangan, melainkan 

kelompok. Jumlah kelas VIII di SMP 1 Sulang ada delapan kelas, diambil secara 

acak satu kelas untuk dijadikan uji coba instrumen, yaitu kelas VIIIG. Satu kelas 

lagi yang dijadikan kelas  penelitian yaitu kelas VIIIA. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah sesuatu yang berbeda atau yang bervariasi (Sarwono 

2006: 37). Penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y). Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas yaitu percaya diri 

(X1) dan penguasaan diksi (X2). Sedangkan yang menjadi variabel terikat yaitu 

kelancaran berbicara (Y). 

3.3.1 Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain 

(Sarwono 2006:38). Penelitian ini ada dua variabel bebas yaitu sikap percaya diri 

(X1) dan penguasaan diksi (X2). 

1. Sikap percaya diri yaitu keyakinan akan kekuatan, keterampilan, kemampuan 

untuk menghasilkan sesuatu. Percaya diri timbul karena adanya pengenalan 

terhadap segala kelebihan-kelebihan yang dimilikinya sehingga dapat 

membuatnya merasa mampu untuk mencapai berbagai tujuan dalam 

hidupnya. Percaya diri juga merupakan kemampuan yang dipelajari dan 

dikembangkan oleh manusia. Alat yang digunakan untuk mengukur variabel 

ini yaitu skala psikologi. Dalam penelitian ini mengungkap aspek psikologi, 

yaitu sikap. Dalam hal ini ada beberapa indikator untuk mengukur seberapa 

besar pengaruh percaya diri terhadap kelancaran berbicara, yaitu memiliki 

sikap optimis, memiliki kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi yang 

baik dengan orang lain, mempunyai potensi dan kemampuan yang cukup 

memadai, mampu bereaksi positif dan bersikap tenang dalam menghdapai 

berbagai situasi, berpikir positif baik terhadap dirinya maupun orang lain. 
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Pemberian skor selama pengamatan pada masing-masing butir dari indikator-

indikator tersebut dengan cara memberi tanda chek (v) pada kolom yang 

sudah tersedia. 

2. Penguasaan diksi, yaitu kemampuan siswa memilih kata ketika berbicara. 

Dengan penguasaan diksi yang memadai, siswa dapat memilih kata yang 

tepat dan sesuai. Alat digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu tes 

tertulis. Dalam penelitian ini mengungkap kemampuan kebahasaan, yaitu 

penguasaan diksi. Siswa dituntut untuk menyilang salah satu jawaban pada 

setiap nomor pada lembar instrumen yang diberi oleh peneliti. Beberapa 

indikator mengukur besarnya pengaruh penguasaan diksi terhadap kelancaran 

berbicara yaitu membedakan kata denotatif dan kata konotatif, dapat 

menentukan kata yang bersinonin, dapat membedakan kata umum dan kata 

khusus, dapat menentukan kata indira dengan tepat, dan dapat membedakan 

kata ilmiah dan kata populer. Siswa yang dapat mengjawab dengan tepat 

mendapatkan skor 1, sedangkan siswa yang tidak dapat menjawab mendapat 

skor 0. 

3.3.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat dari variabel bebas.Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kelancaran 

berbicara. Kelancaran berbicara adalah kemampuan siswa berbicara dengan 

lancar, tanpa ada hambatan yang berarti, tidak tersendat-sendat, dan tidak selalu 

berhenti atau diam di tengah-tengah pembicaraan. Pengukuran variabel ini 

berdasarkan jumlah skor yang diperoleh melalui tes berbicara, kemudian memberi 
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skor atas kalancaran berbicaranya. Dalam hal ini siswa dituntut untuk tampil 

berbicara di depan kelas. Beberapa indikator untuk mengukur variabel ini yaitu 

berbicara tidak terlalu cepat, berbicara tidak terlalu lambat, dan berbicara tidak 

tersendat-sendat. 

 

3.4 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Suatu penilaian data merupakan hal yang sangat penting. Dengan 

terkumpulnya data maka analisis data akan dapat dilakukan sehingga kemudian 

dapat ditarik simpulan.  

3.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kuantifikasi hasil 

pengukuran dari pengaruh percaya diri, pengaruh penguasaan diksi, dan 

kelancaran berbicara siswa kelas VIII SMP. Ada pun metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk mengambil data percaya diri adalah tes sikap. Menurut 

Arikunto (2006:151), tes sikap sering disebut juga dengan skala sikap, yaitu alat 

yang digunakan untuk mengadakan pengukuran terhadap berbagai sikap 

seseorang. Dalam penelitian ini, skala sikap digunakan untuk mengukur sikap 

percaya diri siswa kelas VIII. 

Untuk mengukur penguasaan diksi digunakan metode tes, yakni tes 

objektif. Selain itu, digunakan juga tes unjuk kerja untuk mengukur kelancaran 

berbicara siswa, yakni siswa tampil berbicara di depan kelas. 
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3.4.2 Alat Pengukuran Data 

Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk mengukur besarnya 

pengaruh percaya diri terhadap kelancaran berbicara yaitu skala likert. Menurut 

Prasetyo dan Lina (2007:110), skala likert berisi pernyataan yang sistematis untuk 

menunjukan sikap seorang responden terhadap pernyataan tersebut. Skala ini 

berisikan seperangkat pernyataan yang sistematis untuk menunjukan sikap 

seorang responden terhadap pernyataan yang dibuat oleh peneliti. Cara pengisian 

skala tersebut yaitu responden memberi tanda contreng (cheklist) pada salah satu 

pilihan jawaban yang tersedia di dalam kolom. Alat yang digunakan untuk 

mengukur pengaruh diksi yaitu tes tertulis berupa tes objektif, yakni siswa 

menjawab soal dengan menyilang salah satu jawaban yang tersedia pada lembar 

soal. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur kelancaran berbicara adalah 

tes unjuk kerja, yakni siswa tampil berbicara di depan kelas menceritakan 

penglaman pribadi. 

3.4.2.1 Alat untuk Mengukur Besarnya Pengaruh Percaya Piri terhadap 

Kelancaran Berbicara (Instrumen 1) 

Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh sikap percaya 

diri terhadap kelancaran berbicara menggunakan skala sikap yang berupa skala 

likert, yaitu seperangkat pernyataan dilengkapi dengan pilihan jawaban yang 

terdapat dalam kolom. Bagian ini terdiri atas lima indikator pengamatan. Adapun 

kisi-kisi instrumen dalam mengukur besarnya pengaruh sikap percaya diri 

terhadap kelancaran berbicara sebagai berikut. 
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Tabel 1 Kisi-Kisi Variabel Percaya Diri 

Variabel Indikator No Item 

Pengaruh 

Percaya diri 

1. 1. memiliki sikap optimis 

2. 2. memiliki kemampuan 

bersosialisasi dan berkomunikasi 

yang baik dengan orang lain 

3. 3. mempunyai potensi dan 

kemampuan yang cukup 

memadai 

4.  4. mampu bereaksi positif dan 

bersikap tenang dalam 

menghdapai berbagai situasi 

5. 5. berpikir positif baik terhadap 

dirinya maupun orang lain 

1-10 

11-16 

 

 

17-22 

 

 

23-28 

 

 

29-32 

 

3.4.2.2 Alat untuk mengukur pengaruh penguasaan diksi terhadap 

kelancaran berbicara (instrumen 2) 

Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh penguasaan 

diksi terhadap kelancaran berbicara menggunakan tes tertulis yang berbentuk 

objektif tes. Adapun kisi-kisi instrumen dalam mengukur besarnya pengaruh 

penguasaan diksi terhadap kelancaran berbicara sebagai berikut. 
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Tabel 2 Kisi-Kisi Variabel Penguasaan Diksi 

Variabel Indikator Butir 

Pengaruh penguasaan 

diksi 

1. Dapat membedakan kata denotatif dan kata 

konotatif 

2. Dapat menentukan kata yang bersinonim 

3. Dapat membedakan kata umum dan kata 

khusus 

4. Dapat menggunakan kata indira dengan 

tepat 

5. Dapat membedakan kata ilmiah dan kata 

populer 

1-4 

 

5-7 

8-11 

 

12-13 

 

14-17 

 

3.4.2.3 Tes Kelancaran Berbicara Kelas VIII SMP N 1 Sulang 

Alat yang digunakan untuk mengukur kelancaran berbicara siswa kelas 

VIII SMP 1 Sulang yaitu tes unjuk kerja, yaitu berbicara di depan kelas. Dalam 

penilaian kelancaran siswa, peneliti menggunakan pedoman penilaian kelancaran 

berbicara. Tugas berbicara di depan kelas yang harus dilaksanakan oleh sampel 

guna memperoleh data kelancaran berbicara siswa yaitu menceritakan 

pengalaman pribadi yang mengesankan. Adapun kisi-kisi instrumen untuk 

mengukur kelancaran berbicara sebagai berikut. 
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Tabel 3 Kisi-Kisi Variabel Kelancaran Berbicara 

Variabel Indikator 

Kelancaran Berbicara 1. 1. Berbicara tidak terlalu cepat 

2. 2. Berbicara tidak terlalu lambat 

3. 3. Berbicara tidak tersendat-sendat  

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pada dasarnya uji validitas dan realibilitas digunakan untuk mengetahui 

tingkat kelayakan dan kepercayaan suatu alat pengumpulan data atau instrumen. 

Sebuah instrumen dikatakan valid dan reabel apabila mampu mengetahui apa 

yang diinginkan, apabila dapat mengungkapkan data variabel diteliti secara tepat 

sesuai dengan cara pengujiannya. 

3.5.1 Uji Validitas 

Validitas adalah kemampuan alat ukur atau intrumen mengukur secara 

tepat apa yang akan diukur (Purwanto 2008:197).  Validitas disebut juga suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Uji 

validitas digunakan untuk menguji atau mengetahui kelayakan butir-butir dalam 

suatu daftar pertanyaan yang mendefinisikan suatu variabel (Nugroho 2005:67). 

Instrumen yang valid berarti alat yang digunakan untuk mendapatkan data itu 

valid. Instrumen tersebut dapat digunakan mengukur apa yang ingin diukur. 

Tinggi rendahnya tingkat validitas instrumen menunjukan sejauh mana suatu alat 

pengukur itu mengukur suatu data agar tidak menyimpang dari gambaran variabel 
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yang dimaksud agar tercapai kevalidannya. Pengukuran validitas variabel percaya 

diri menggunakan rumus product moment. 

 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi yang dicari 

N  = banyaknya subjek responden 

X  = nilai variabel X (X1=percaya diri, X2 =penguasaan diksi) 

Y  = nilai variabel Y (kelancara berbicara) (Arikunto 2007:327) 

Untuk mengukur validitas variabel penguasaan diksi menggunakan 

rumus point biserial. 

 

 

Keterangan: 

Mp = rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

Mt = rata-rata skor total 

St = Standart deviasi skor total 

p = proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q = proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal (Arikunto 

2006:283) 

Pengukuran validitas instrumen X1 (percaya diri) menggunakan rumus 

product moment terhadap 52 butir item yang diujicobakan pada 32 siswa, dengan 

kriteria valid jika nilai rxy > rtabel. Dala uji coba ini, rtabel sebesar 0,355 dengan n = 
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32 pada taraf signifikan 5%. Dari hasil perhitungan validitas kepercayaan diri, 

ternyata ada 32 item yang valid dan 20 item yang tidak valid. Item yang tidak 

valid dibuang, sedangkan 32 item yang valid digunakan untuk penelitian. Hasil 

validitas instrumen kepercayaan diri dapat dilihat pada lampiran. 

Uji validitas instrumen X2 (penguasaan diksi) menggunakan rumus 

point biserial terhadap 20 soal. Dari 20 soal tersebut, terdapat 3 soal yang tidak 

valid. Ketiga soal tersebut dibuang, sehingga yang digunakan dalam penelitian 

ada 17 soal. Hasil validitas instrumen penguasaan diksi dapat dilihat pada 

lampiran. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen ini dapat cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan 

data, karena instrumen tersebut sudah baik. Setelah diperoleh perhitungan 

koefisien reliabilitas selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai rtabel pada taraf 

signifikansi 5% atau taraf kepercayaan 95%. Apabila r11 > rtabel, maka instrumen 

tersebut dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian. Untuk menguji 

reliabilitas instrumen percaya digunakan koefisien Alpha Cronbach.  

 

 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan/pernyataan 
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b = jumlah varian butir 
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2

t  = varian total   (Arikunto 2007:180) 

Untuk mengukur reliabilitas instrumen penguasaan diksi digunakan 

rumus K-R 20.  

 

 

Keterangan: 

k = banyaknya butir pertanyaan 

Vt = varians total 

p = proporsi jawaban yang benar 

q = proporsi jawaban salah 

pq  = jumlah pq  (Arikunto 2006:188) 

Hasil perhitungan reliabilitas instrumen dapat dirangkum dalam tabel 4 

berikut. 

Tabel 4 Uji Reliabilitas Instrumen 

Instrumen Variabel Alpha (r11) Keterangan 

Percaya Diri 0,847 Reliabel 

Penguasaan Diksi 0,837 Reliabel 

 

Harga r11 tersebut selanjutnya dikonsultasikan dengan harga kritik r 

product moment (rtabel) dengan n  = 32 pada taraf signifikan 5%. Harga rtabel 

diperoleh 0,355. Harga perhitungan r11 instrumen kepercayaan diri dan penguasan 

diksi sebesar 0,847 dan 0,837. Kedua harga r11 tersebut lebih besar dari 0,355. Ini 

berarti, kedua instrumen tersebut reliabel. 

Vt

pqVt
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3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mengolah hasil penelitian guna memperoleh simpulan. Dalam penelitian ini 

menggunakan dua metode analisis, yaitu analisis deskritif, analisis korelasi, 

analisis regresi berganda, dan uji asumsi klasik. 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengaji variabel-variabel yang 

ada pada penelitian ini, yang terdiri atas percaya diri, penguasaan diksi, dan 

kelancaran berbicara. Variabel-variabel tersebut terdiri atas beberapa indikator 

yang sangat mendukung dan kemudian indikator tersebut dikembangkan menjadi 

instrumen.  

Langkah-langkah menggunakan rumus deskriptif presentase sebagai 

berikut: 

(1) mengumpulkan data penelitian 

(2) Mengubah skor kualitatif menjadi skor kuantitatif 

(3) Membuat tabel distribusi  

(4) Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden 

(5) Memasukan skor dalam rumus deskriptif presentase 

(6) Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori 

Adapun langkah-langkah menentukan kriteria adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan nilai maksimum, 

(2) Menentukan nilaiminimum, 

(3) Menentukan rentang nilai = nilai maksimum - nilai minimum 
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(4) Interval kelas presentase =  

3.6.2 Analisis Korelasi 

Analisis korelasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). 

Analisis korelasi dilakukan dengan menggunakan komputer grogram SPSS versi 

12.00 for windows. 

3.6.3 Analisis Regresi Ganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh sikap 

percaya diri dan penguasaan diksi terhadap kelancaran berbicara. Untuk 

menghitung regresi ganda menggunakan dua variabel bebas, digunakan 

persamaan regresi sebagai berikut. 

Y = a + b1X1 + b2X2  (Muhibin dan Maman 2009:199) 

Keterangan : 

Y    = kelancaran berbicara 

X1  = sikap percaya diri 

X2    = penguasaan diksi 

a    = bilangan konstanta 

b1   = koefisien arah regresi percaya diri 

b 2    = koefisien arah regresi penguasaan diksi 

Analisis regresi ganda dilakukan dengan bantuan program komputer 

SPSS versi 12 for windows. 
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3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui model regresi 

berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian. Uji asumsi klasik 

dalam penelitian ini meliputi: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji 

heteroskedatisitas. 

3.6.4.1 Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengajian 

dua atau uji kenormalan data. Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi variabel bebas dan terikat keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dilihat dari grafik 

probability P-plot. Dasar pengambilan keputusannya yaitu 1) jika sumbu 

menyebar sekitar garis diagonal, maka model regresi memenuh asumsi 

normalitas; 2) jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. Peneliti menggunakan kertas probabilitas 

normal untuk menguji normalitas. 

3.6.4.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini digunakan untuk mengetahui apakah antara 

variabel bebas yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna. 

Menurut Djunaidi (2009), pengujian multikolinearitas juga sering disebut uji 

independensi. Deteksi adanya multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat 

dengan menghitung nilai VIP (Variance Inflatori Factor). 
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3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian residul dari suatu pengamatan ke periode 

pengamatan lainnya. Untuk memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada 

suatu model apat dilihat melalui grafik scatter plot, yaitu 1) jika ada pola tertentu 

yang membentuk pola teratur, menyempit kemudian melebar bergelombang, maka 

terjadi heteroskedastisitas; 2) jika tidak ada pola yang jelas, titik-titiknya 

menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

3.6.5 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan dengan dua cara yaitu uji F (uji simultan) dan 

uji t (uji parsial). 

3.6.5.1 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh atau dampak variabel 

bebas terhadap variabel terikat dan pengaruh itu berlaku pada populasi atau tidak. 

Pada analisis sederhana, variabel bebas yang diuji pengaruhnya terhadap variabel 

terikat antara lain sikap percaya diri (X2) terhadap kelancaran berbicara (Y); 

variabel penguasaan diksi (X2) terhadap kelancaran berbicara (Y). Pada analisis 

regresi ganda, variabel bebas sikap percaya diri (X1) dan penguasaan diksi (X2) 

terhadap kelancaran berbicara (Y). 

Hipotesis penelitian dirumuskan secara statistik sebagai berikut. 

Ho = b1b2 ≤ 0 

Ha = b1b2 > 0 
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Pengujian hipotesis dengan analisis regresi ganda dilakukan dengan 

ketentuan: 

a. Jika signifikan atau probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

Artinya, semua variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Sebaliknya, jika signifikan < 0,005, maka Ha diterima dan Ho ditolak dan 

menerima Ha. Artinya, semua variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat. 

3.6.5.2 Uji t 

Jika uji F sudah diterima, berarti hipotesis berlaku pada populasi, 

sehingga dapat dilanjutkan dengan uji t. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan nilai variabel 

terikat. 

Hipotesis penelitian dirumuskan secara statistik sebagai berikut: 

Ho = b1b2 ≤ 0 

Ha = b1b2 > 0 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan dengan ketentuan: 

a. Jika hasil nilai signifikan atau probabilitas > 0,05, maka Ha ditolak dan Ho 

diterima. Artinya, koefisien regresi variabel bebas yang diuji tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Sebaliknya, jika hasil perhitungan nilai signifikan atau probabilitas < 0,05, 

maka Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya koefisien regresi variabel bebas 

yang diuji berpengaruh terhadap variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian diperoleh dari sumber data primer, yaitu siswa. Peneliti 

mengambil data penelitian secara langsung pada subjek penelitian (sampel), yaitu 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sulang.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP N 1 Sulang diperoleh 

data pengaruh percaya diri dan penguasaan diksi terhadap kelancaran berbicara 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sulang.  

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Variabel Pengaruh Percaya Diri 

Hasil analisis deskriptif persentase variabel pengaruh percaya diri didapat 

berdasarkan hasil tes sikap. Hasil analisis tes sikap ini mengacu pada pemerolehan 

skor yang dicapai siswa saat pengisian lembar tes sikap secara individu. Data 

mengenai variabel bebas ini diperoleh berupa skor tes sikap percaya diri yang 

terdiri atas 32 item yang telah divalidasi.  

Variabel percaya diri diukur dengan lima indikator yaitu (a) memiliki 

sikap optimis, (b) memiliki kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi yang 

baik dengan orang lain, (c)  mempunyai potensi dan kemampuan yang cukup 

memadai, (d) mampu bereaksi positif dan bersikap tenang dalam menghdapai 

berbagai situasi, dan (e) berpikir positif baik terhadap dirinya maupun orang lain. 

Kelima indikator tersebut dijabarkan menjadi 32 pernyataan dengan skor 

maksimal 4, skor minimal 1, dan rentang skor 55 – 83. 
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Berikut tabel 5 deskriptif pengaruh veriabel percaya diri. 

Tabel 5 Deskriptif Pengaruh Percaya Diri 

No. Nilai Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 77 - 83 Sangat Tinggi 1 3% 

2 72 - 77 Tinggi 2 6% 

3 66 - 72 Sedang 9 26% 

4 60  - 66 Rendah 15 44% 

5 55  - 60 Sangat Rendah 7 21% 

Jumlah 34 100% 

 

Pada tabel 4 tampak bahwa dari 34 subjek yang diteliti, sebanyak 1 

siswa atau 3% mempunyai nilai yang sangat tinggi, sebanyak 2 siswa atau 6 % 

yang mendapatkan nilai yang tinggi, sebanyak 9 siswa atau 26% yang mempunyai 

nilai sedang, dan sebanyak 15 siswa atau 44% mendapatkan nilai rendah, serta 7 

siswa atau 21% yang mempunyai nilai sangat rendah. 

Berdasarkan skor tes percaya diri dari seluruh anggota sampel sebanyak 

34 siswa diperoleh rerata 64,35, median 63,5, modus 61, rentang skor 28, skor 

terendah 55, dan skor tertinggi 83. 

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Variabel Pengaruh Penguasaan 

Diksi 

Hasil analisis deskripsif persentase variabel pengaruh penguasaan diksi 

didasarkan pada hasil tes tertulis, yaitu tes objektif berupa pilihan ganda. Hasil 

penelitian mengacu pada pemerolehan skor yang dicapai siswa saat mengerjakan 
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soal-soal pilihan ganda. Data mengenai variabel bebas ini diperoleh berupa skor 

tes penguasaan diksi yang terdiri atas 17 butir soal yang telah divalidasi. 

Variabel penguasaan diksi diukur dengan lima indikator yaitu (a) dapat 

membedakan kata denotatif dan kata konotatif, (b) dapat menentukan kata yang 

bersinonim, (c) dapat membedakan kata umum dan kata khusus, (d) dapat 

menggunakan kata indira dengan tepat, dan (e) dapat membedakan kata ilmiah 

dan kata populer. Kelima indikator tersebut disusun menjadi 17 soal pilihan 

ganda. 

Deskripsi mengenai pengaruh penguasaan diksi tampak pada tabel 6 

berikut ini. 

Tabel 6 Deskriptif Pengaruh Penguasaan Diksi 

No. 

Nilai 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 75 - 88 Tinggi  10 29% 

2 61 - 75 Sedang 14 41% 

3 47 - 61 Rendah 10 29% 

Jumlah 34 100% 

 

Hasil analisis tabel 6 tersebut dapat diketahui bahwa hasil tes penguasaan 

diksi yang mendapatkan nilai tinggi sebanyak 10 siswa atau 29%, ada 14 siswa 

atau 41% yang mendapatkan nilai sedang, dan 10 siswa atau 29 % yang 

memperoleh nilai rendah. 
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Berdasarkan skor tes penguasaan diksi dari seluruh anggota sampel 

sebanyak 34 siswa diperoleh terata sebesar 64,18, modus 65, median 65, rentang 

skor 41,18, skor terendah 47,06, dan skor tertinggi 88,24. 

4.1.3 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Variabel Kelancaran Berbicara 

Hasil analisis deskriptif persentase variabel kelancaran berbicara 

didasarkan pada hasil tes unjuk kerja, yaitu siswa diminta untuk berbicara di 

depan kelas. Untuk mengumpulkan data kelancaran ini peneliti menggunakan 

lembar pedoman penilaian kelancaran berbicara yang sudah dipersiapkan. 

Variabel kelancaran  berbicara diukur dengan tiga indikator yaitu (a) 

berbicara tidak terlalu cepat, (b) berbicara tidak terlalu lambat, dan (c) berbicara 

tidak tersendat-sendat. Ketiga indikator ini dijabarkan menjadi 9 sub indikator. 

Berikut tabel 7 hasil analisis deskriptifkelancraan berbicara. 

Tabel 7 Deskripsi Kelancaran Berbicara 

No. Nilai Interval Kriteria Frekuensi Presentase  

1 94 - 100 Sangat Baik 5 15% 

2 87 - 94 Baik 12 35% 

3 81 

 

87 Cukup 14 41% 

4 74 - 81 Kurang baik 3 9% 

Jumlah         34 100% 

 

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa hasil tes kelancaran berbicara 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sulang, ada 5 siswa atau 15% yang mendapatkan 

nilai sangat baik, 12 siswa atau 35% memperoleh nilai baik, 14 siswa atau 41% 
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memdapatkan nilai cukup, dan 3 siswa atau 9% yang mendapatkan nilai yang 

kurang baik. 

Data mengenai variabel terikat ini diperoleh berupa skor tes kelancaran 

berbicara. berdasarkan skor tes kelancraan berbicara dari seluruh anggota sampel 

sebanyak 34 siswa diperoleh rerata sebesar 87,65, median 87, modus 85, rentang 

skor 26, skor terendah 74, dan skor tertinggi 100. 

4.1.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Normalitas data diuji dengan menggunakan uji P-P Plot. Pengujian normalitas 

dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik. Ada pun dasar pengambilan keputusan pendeteksian yaitu jika data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model 

regresi memenuhi asumsi Normalitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada grafik 1 

berikut. 

Grafik 1 Uji Normalitas 
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Pada  grafik 1 P-P Plot, tampak titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal, serta penyebaranya mengikuti arah garis diagonal, yang berarti bahwa 

data telah memenuhi asumsi normalitas. Maka, model regresi layak digunakan 

untuk prediksi kelancaran berbicara. 

4.1.5 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui kesamaan 

varian masing-masing variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y. Pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot, apabila titik-titik yang 

membentuk suatu pola tertentu yangteratur, berarti mengandung 

heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila titik-titik yang terbentuk tidak teratur dan 

berada di atas dan dibawah angka nol pada sumbu vertikal (Y), dapat disimpulkan 

bahwa regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat 

pada grafik 2 berikut. 

Grafik 2 Uji Heteroskedastisitas 

 
-2 -1 0 1 2

Regression Standardized Predicted Value

-4

-2

0

2

4

Re
gr

es
sio

n S
tud

en
tiz

ed
 R

es
idu

al

Dependent Variable: Kelancaran_berbicara

Scatterplot



 

 

63 

Berdasarkan grafik 2 scatterplot tersebut, tampak bahwa sebaran data 

tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi Heteroskedatisitas pada model 

regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk prediksi Kelancaran 

Berbicara  berdasar masukan variable bebas.  

4.1.6 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi ditemukan adanya korelasi atau pun regresi antar variabel bebas penelitian. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Ada tidaknya korelasi antar variabel bebas, dapat dideteksi dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF<10, maka dinyatakan tidak 

ada korelasi sempurna antar variabel bebas. Hasil uji multikolinieritas dapat 

dilihat pada tabel 8 berikut. 

Tabel 8 Uji Multikolinieritas 

Variabel Nilai Tolerance VIF 

Percaya Diri 0,993 1,007 

Penguasaan Diksi 0,993 1,007 

 

Pada tabel 8 tersebut, nilai tolerance dari masing-masing variabel tidak 

ada yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 (> 0,10 yaitu 0,993), yang 

berarti tidak ada korelasi antarvariabel independen. Hasil perhitungan dari VIF 

(Variance Inflation Faktor) juga menunjukan angka di bawah nilai 10 ( 1,007 dan 

1,007). Dengan kata lain, dalam model ini tidak ditemukan adanya korelasi 
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antarvaraiabel independen atau tidak terjadi multikolinieritas. Dengan demikian, 

model regresi dalam penelitian ini dinyatakan layak untuk digunakan dalam 

persamaan regresi. 

4.1.7 Hasil Analisis Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan kepercayaan 

diri (X1), penguasaan diksi (X2) dan Kelancaran berbicara (Y). Hubungan 

variabel-variabel tersebut dianalisis dengan program SPSS yang dapat dilihat pada 

tabel 9 di bawah ini. 

Tabel 9 Analisis Korelasi  

 

Ketentuan mengatakan bahwa jika probabilitas < 0,05, maka ada 

hubungan yang signifikan antar dua variabel, dan jika probabilitas > 0,05, maka 

hubungan kedua variabel tidak signifikan. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh 

nilai signifikansi variabel percaya diri dengan kelancaran berbicara sebesar 0,00 < 

0,05. Ini berarti ada hubungan yang signifikan antara percaya diri dengan 

kelancaran berbicara dengan koefisien korelasi sebesar 0,673.  

Correlations

1 ,085 ,673**
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33 33 33
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tai led).**. 
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Nilai signifikansi variabel penguasaan diksi dengan kelancaran berbicara 

sebesar 0,044 < 0,05, yang artinya ada hubungan yang signifikan antara 

penguasaan diksi dengan kelancaran berbicara dengan koefisien korelasi 0,492. 

4.1.8 Uji Regresi Ganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen percaya diri (X1) dan penguasaan diksi (X2) terhadap 

veriabel dependen (Y). 

Perhitungan analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan bantuan 

program komputer SPSS versi 12. Dari Uji ANOVA atau F test, didapat F hitung 

sebesar 14,294 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena signifikan atau 

probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05, maka percaya diri dan penguasaan 

diri secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kelancaran berbicara. 

Semakin tinggi percaya diri dan penguasaan diksi yang dimiliki oleh siswa, 

semakin tinggi pula kelancaran berbicara siswa.  

Pada uji koefisien derminasi simultan, didapat nilai R
2 

sebesar 0,488, 

dengan demikian hal ini menunjukan bahwa percaya diri dan penguasaan diksi 

secara bersama-sama memiliki pengaruh dan kontribusi terhadap kelancaran 

berbicara siswa kelas VIII SMP N 1 Sulang sebesar 48,8% dan 51,2% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

Hasil regresi parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel Coefficients 

(lampiran), nilai signifikansi variabel percaya diri sebesar 0,000 < 0,05, yang 

berarti secara parsial percaya diri berpengaruh positif terhadap kelancaran 

berbicara. Semakin tinggi rasa percaya diri, maka akan diikuti peningkatan 
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kelancaran berbicara siswa dan sebaliknya jika percaya diri rendah, maka 

kelancaran berbicara siswa menjadi menurun. 

 Signifikansi variabel penguasaan diski sebesar 0,016 < 0,05, yang berarti 

penguasaan diksi berpengaruh positif terhadap kelancaran berbicara. Penguasaan 

diksi yang tinggi berakibat pada kelancaran berbicara siswa yang semakin baik. 

Dengan demikian, secara parsial variabel percaya diri dan penguasaan 

diksi berpengaruh positif terhadap kelancaran berbicara siswa, yang dapat 

dibuktikan dengan persamaan berikut. 

Y= 42,286 + 0,732(X1) + 0,520(X2) 

a. Konstanta = 42,286 

Jika variabel percaya diri dan penguasaan diksi dianggap sama dengan 

nol, maka nilai variabel kelancaran berbicara sebesar 42,286. 

b. Koefisien X1 = 0,732 

Koefisienen regresi 0,732 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena 

tanda +) 1 point kepercayaan diri, sementara penguasaan diksi tetap, akan 

meningkatkan kelancaran berbicara  sebesar 0,732. 

c. Koefisien X2 = 0,520 

Koefisienen regresi  0,520 menyatakan bahwa setiap penambahan 

(karena tanda +) 1 poin penguasaan diksi, sementara percaya diri tetap, akan 

meningkatkan kelancaran berbicara sebesar  0,520. 

Pada uji koefisien determinasi parsial, R
2 

percaya diri sebesar 0,453. Ini 

berarti bahwa kepercayaan diri memiliki pengaruh atau kontribuasi terhadap 

kelancaran berbicara sebesar 45,3%. Ini berarti, percaya diri memiliki kontribusi 
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terhadap kelancaran berbicara sebesar 45,3%, sedangkan nilai R
2 

penguasaan diski
 

sebesar 0,242. Hal ini menunjukan bahwa penguasaan diksi memiliki pengaruh 

atau kontribusi terhadap kelancaran berbicara sebesar 24,2%. 

 

4.2 Pembahasan  

Berbicara merupakan salah satu keterampilan bahasa yang harus dikuasai 

oleh siswa. Di dalam kelas, siswa untuk dapat berbicara di depan kelas dengan 

lancar. Agar dapat berbicara dengan lancar di depan kelas, siswa harus amemiliki 

rasa percaya diri yang tinggi. Dengan adanya rasa percaya diri, siswa merasa 

percaya dengan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, penguasaan diksi 

memiliki andil dalam kelancaran berbicara siswa. Siswa yang memiliki 

penguasaan diksi yang memadai, mampu memilih kata dengan tepat dan sesuai, 

akan memudahkan siswa dalam mengungkapkan pendapat atau ide dalam bentuk 

lisan. 

4.2.1 Pengaruh Percaya Diri terhadap Kelancaran Berbicara 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis deskriptif 

variabel kepercayaan diri dalam kategori tinggi sebanyak 10 siswa atau 31%, ada 

8 siswa atau 25 % dalam kategori sedang, dan 14 siswa atau 44 % dalam kategori 

rendah. 

Berdasarkan hasil analisis regresi uji parsial, diperoleh nilai signifikan 

0,000 < 0,005, dalam artian bahwa kepercayaan diri mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan, serta mempunyai kontribusi terhadap kelancaran berbicara. 

Hal ini menunjukan bahwa kelancaran berbicara mampu dijelaskan oleh percaya 
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diri. Semakin tinggi sikap optimis,  kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi 

yang baik dengan orang lain, potensi atau kemampuan yang cukup memadai, 

kemampuan bereaksi positif dan bersikap tenang dalam menghadapi berbagai 

situasi, dan kemampuan berpikir positif baik terhadap dirinya maupun orang lain, 

akan membuat kelancaran berbicara siswa semakin baik. 

Seperti yang dikemukakan oleh Uqshari (2005:37) bahwa percaya diri 

adalah kunci utama dalam kesuksesan hidup. Seseorang dapat sukses di bidang 

apa pun, jika memiliki sikap percaya diri yang tinggi, termasuk berbicara. Siswa 

yang memiliki kercayaan diri yang tinggi, maka siswa tersebut dapat berbicara 

dengan lancar. Menurut Ridha (2001:22), ada empat manfaat yang dapat dipetik 

dari sikap percaya yang dimiliki oleh seseorang. Keempat manfaat tersebut yaitu 

1) seseorang percaya bahwa setiap orang memiliki keistimewaan masing-masing, 

sehingga individu merasa bahwa dirinya memiliki keistimewaan tersendiri. Ini 

akan membuat seseorang selalu bersyukur pada Tuhan atas segala yang telah 

diberikan, 2) seseorang akan mengenal dirinya lebih jauh dan mengetahui 

kemampuan, potensi, dan kelebihan yang dimilikinya. Individu akan 

memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya tersebut, sehingga dapat 

menghasilkan hasil yang baik dan membanggakan, 3) dengan memiliki sikap 

percaya diri, individu akan mendaptkan dorongan spiritual atau motivasi 

kehidupan. Percaya diri merupakan keyakinan ata diri sendiri, sehingga individu 

termotivasi untuk bergerak. 4) percaya diri akan memberikan kesempatan pada 

individu untuk melakukan sesuatu. Individu dapat memanfaatkan kesempatan 

tersebut dan tidak akan melewatkannya. Ini membuktikan bahwa dengan percaya 
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diri yang tinggi, segala kegiatan yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang 

maksimal. Siswa dapat berbicara dengan lancar, jika siswa memiliki rasa 

kepercayaaan diri yang tinggi. 

4.2.2 Pengaruh Penguasaan Diksi terhadap Kelancaran Berbicara 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis deskriptif 

variabel penguasaan diksi, sebanyak 10 siswa atau 29% yang memperoleh nilai 

tinggi, ada 14 siswa atau 41 % yang mendapatkan nilai sedang, dan 10 siswa atau 

29 % yang memperoleh nilai rendah. 

Hasil analisis uji t (parsial) diperoleh nilai signifikan 0,016 < 0,05. Hal 

ini berarti bahwa pengusaan diksi mempunyai pengaruh yang positif dan 

mempunyai kontribusi terhadap kelancraan berbicara. Semakin tinggi kemampuan 

membedakan kata denotatif dan kata konotatif, menentukan kata yang bersinonim, 

membedakan kata umum dan kata khusus, menggunakan kata indira dengan tepat, 

dan membedakan kata ilmiah dan kata populer, maka kelancaran berbicara siswa 

semakin baik.  

Mempunyai penguasan diksi yang tinggi, akan membantu siswa dalam 

keterampilan kebahasaannya, terutama menulis dan berbicara. Seorang pembicara 

tidak memiliki banyak waktu untuk memilih dan mempertimbangkan penggunaan 

katanya (Doyin dan Wagiran 2009:45), sehingga pembicara harus memiliki 

keterampilan dalam pemilihan kata dan harus menguasai diksi, agar ketika 

berbicara tidak mengalami kesulitan dalam pemilihan kata. Berdasarkan pendapat 

ahli tersebut, pembicara harus memiliki keterampilan yang tinggi dalam pemilihan 
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kata, sehingga pembicara dapat berbicara dengan lancar tanpa berpikir lama untuk 

memilih kata yang akan diucapkan. 

4.2.3 Pengaruh Kepercayaan Diri dan Penguasaan Diksi terhadap 

Kelancaran Berbicara 

Dilihat dari analisis uji t, percaya diri dan penguasaan diksi berpengaruh 

positif terhadap kelancaran berbicara yang ditunjukan dengan koefisien yang 

bertanda positif, yaitu 0,732 dan 0,520, sedangkan nilai signifikan masing-masing 

variabel tersebut yaitu 0,000 dan 0,016. Semakin nilai signifikan lebih kecil dari 

0,05, maka kekuatan pengaruhnya semakin besar. Selain itu, berdasarkan nilai R 

Square, variabel percaya diri memiliki kontribusi terhadap kelancaran berbicara 

sebesar 45,3% dan variabel penguasaan diksi memiliki kontribusi terhadap 

kelancaran berbicara sebesar 24,2%. Hal ini menunjukan bahwa kontribusi 

variabel percaya diri lebih besar atau lebih dominan dibandingkan variabel 

penguasaan diksi. 

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai R Square percaya diri 

dan penguasaan diksi dalam uji koefisien determinasi simultan sebesar 0,488. Hal 

ini berarti bahwa besarnya pengaruh percaya diri dan penguasaan diksi terhadap 

kelancaran berbicara adalah 0,488 atau 48,8% dengan 0,512 atau 51,2% sisanya 

pengaruhi faktor atau veriabel lain lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

Percaya diri dan penguasaan diksi tidak sepenuhnya mempengaruhi kelancaran 

berbicara. ada faktor lain yang mempengaruhi kelancaran berbicara yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini, namun perubahan besar kecilnya variabel tersebut 

dapat mempengaruhi besar kecilnya kelancaran berbicara. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa percaya diri berpengaruh positif terhadap kelancaran berbicara dengan nilai 

R square 0,453. Ini berarti, percaya diri memiliki pengaruh terhadap kelancaran 

berbicara dengan nilai persentase 45,3%. Selain itu, terdapat pula pengaruh 

penguasaan diksi terhadap kelancaran berbicara dengan nilai persentase 24,2% 

yang dibuktikan dengan nilai R square 0,242. Dibandingkan dengan penguasaan 

diksi, percaya diri memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kelancaran 

berbicara siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sulang. 

Berdasarkan uji koefisien determinasi simultan diperoleh nilai R square 

percaya diri dan penguasaan diksi 0,488. Ini menunjukkan bahwa percaya diri dan 

penguasaan diski secara bersama-sama berpengaruh terhadap kelancaran berbicara 

dengan nilai presentase 48,8%, sedangkan 51,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Sebaiknya, peneliti atau guru bahasa Indonesia bisa mengembangkan 

penelitian ini dengan variabel yang berbeda, misalnya pola asuh orang tua, 

motivasi, dan aspek lingkungan. 



 

 

72 

2) Siswa memerlukan rangsangan positif dalam diri untuk meningkatkan 

kelancaran berbicaranya, yaitu rasa percaya diri. Hal ini tentunya diimbangi 

dengan penguasaan diksi yang baik, agar pembicaraan dapat dimengerti oleh 

pendengar. 
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Lampiran 1 

HASIL OUTPUT SPSS  

a. Tabel Uji Multikolinieritas 

 

b. Tabel Perhitungan Deskriptif 

Statistics 

 Percaya Diri Penguasaan 

Diksi 

Kelancaran 

Berbicara 

N                      Valid 

                         Missing 

Mean 

Median 

Mode 

Std. Deviation 

Variance 

Minimum 

Maximum 

34 

0 

64,3529 

63,5000 

61,00 

5,79907 

33,629 

55,00 

83,00 

34 

0 

64,1765 

65,0000 

65,00 

13,42876 

180,332 

41,00 

88,00 

34 

0 

87,6471 

87,0000 

85,00 

6,11448 

37,387 

74,00 

100,00 

 

 

 

 

 

 

Coefficients a 

42,286 16,841 2,511 ,018 
,732 ,139 ,689 5,255 ,000 ,993 1,007 
,520 ,363 ,188 2,434 ,016 ,993 1,007 

(Constant) 

Percaya Diri 

Penguasaan_diksi 

Model 
1 

B Std. Error 

Unstandardized 
Coefficients 

Beta 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Tolerance VIF 
Collinearity Statistics 

Dependent Variable: Kelancaran_berbicara a.  
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c. Tabel Uji F 

 

 

d. Tabel Uji Koefisien Determinasi simultan (R
2
) 

 

e. Tabel Uji t 

 

 

Coefficientsa

42,286 16,841 2,511 ,018

,732 ,139 ,689 5,255 ,000

,520 ,363 ,188 2,434 ,016

(Constant)

Percaya Diri

Penguasaan_diksi

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kelancaran_berbicaraa. 

Model Summary b 

,699 a ,488 ,454 7,983 

Model 

1 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Predictors: (Constant), Penguasaan_diksi, 
Percaya Diri 

a.  

Dependent Variable: Kelancaran_berbicara b.  

ANOVA b 

1821,704 2 910,852 14,294 ,000 a 

1911,630 30 63,721 
3733,333 32 

Regression 
Residual 
Total 

Model 
1 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

 Predictors: (Constant), Penguasaan_diksi, Perciaya Diri a.  

Dependent Variable: Kelancaran_berbicara b.  
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f. Tabel Uji Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) Percaya Diri dan 

Penguasaan Diksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summary

,492a ,242 ,240 10,882

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Penguasaan_diksia. 

Model Summary 

,673 a ,453 ,435 8,118 

Model 

1 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Predictors: (Constant), Percaya Diri a.  
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Lampiran 2 DESKRIPSI PENILAIAN PERCAYA DIRI 

 

No Indikator Pernyataan STS TS S SS 

1 Memiliki sikap optimis  

1.1 Keyakinan atas 

kemampuan sendiri 

1. Saya yakin dengan 

kemampuan berbicara 

yang saya miliki, 

sehingga saya tidak takut 

ketika berbicara di depan 

kelas. 

2. Saya tidak mampu 

menyelesaikan tugas 

sekolah atau PR dengan 

baik. 

3. Saya yakin dengan 

jawaban saya, saat guru 

memberikan pertanyaan 

pada saya. 

4. Saya menolak jika 

diminta oleh guru 

menjadi ketua kelas, 

karena saya tidak 

memiliki kemampuan 
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mengelola kelas dengan 

baik 

1.2 Memandang 

masalah secara 

positif 

 

5. Saya merasa masalah 

yang saya hadapi terlalu 

berat 

6. Saya merasa takut 

menghadapi ulangan 

harian di sekolah. 

7. Saya percaya, bahwa 

kegagalan merupakan 

awal dari kesuksesan 

8. Saya merasa semua 

permasalahan  yang 

menimpa saya, pasti ada 

manfaatnya. 

    

1.3 Keyakinan untuk 

dapat melakukan apa 

pun yang diinginkan 

9. Saya ingin menjadi 

bintang kelas, tapi saya 

ragu dapat 

mewujudkannya 

10. Saya tidak yakin semua 

keinginan saya dapat 

terwujud 

    

2 Memiliki kemamapuan      
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bersosialisasi dan 

berkomunikasi yang 

baik dengan orang lain 

2.1 Mampu melakukan 

kontak verbal/bicara 

pada orang lain dengan 

tenag dan tidak gugup 

11. Ketika bertemu dengan 

orang lain, saya berani 

menyapanya 

12. Saya merasa gugup jika 

guru mengajakku 

berbicara 

    

2.2 Mampu melakukan 

kontak nonverbal pada 

orang lain saat 

berbicara 

13. Saya menundukan 

kepala jika berbicara 

pada orang yang kurang 

akrab, karena malu 

14. Saya memalingkan 

pandangan saya ketika 

berbicara dengan orang 

lain 

    

2.3 Mampu berteman 

atau bermain dengan 

orang lain tanpa 

merasa cemas dan 

minder 

 

15. Saya berani berbaur 

dengan teman yang 

kurang akrab untuk 

bermain bersama 

16. Saya merasa malu dan 

minder jika ada orang 
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yang mengajakku 

berkenalan 

17. Saya tidak pernah 

bermain dengan teman 

yang kaya, karena saya 

malu dan minder 

3 Mempunyai potensi 

dan kemampuan yang 

cukup memadai 

     

3.1 Memiliki 

kemampuan yang 

lebih 

 

18. Saya pernah mendapat 

kan nilai ulangan 

tertinggi di kelas 

19. Saya termasuk siswa 

yang tidak pintar di kelas 

20. Menurut teman-teman, 

saya orang yang bisa 

diandalkan 

    

3.2 Memiliki potensi 

yang menonjol 

21. Saya selalu mengasah 

keterampilan berbicara 

yang saya miliki 

22. Saya berani mencoba 

mengekpresikan 

keterampilan berbicara 
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saya di depan kelas 

4 Mampu bereaksi 

positif dan bersikap 

tenang dalam 

menghadapi berbagai 

situasi 

     

4.1 Keyakinan untuk 

mengatasi masalah 

 

 

23. Saya meminta bantuan 

orang lain untuk 

menyelesaikan 

permasalahan yang saya 

hadapi 

24. Walaupun merasa sulit, 

saya tetap mengerjakan 

PR sendiri, karena saya 

yakin dapat 

mengerjakannya 

25. Jika ada permasalahan 

dengan teman,  saya 

ragu untuk meminta 

maaf 

    

4.2 Tenang dalam 

menghadapai situasi 

26. Saya merasa tegang jika 

berbicara di depan orang 
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 banyak 

27. Jika saya ditertawakan 

oleh teman ketika 

berbicara di depan kelas, 

saya akan memintanya 

untuk diam 

4.3 Tidak panik, 

cemas, atau gegabah 

dalam mengampil 

keputusan 

 

28. Saya lebih suka 

mendiskusikan dengan 

orang lain, ketika akan 

mengambil keputusan 

29. Saya merasa panik dan 

khawatir jika dihadapkan 

pada suatu pilihan, 

karena saya takut 

mengambil keptusan 

yang salah 

    

5 Berpikir positif baik 

terhadap dirinya 

maupun orang lain 

 

     

5.1 Merasa bahwa 

dirinya berharga dan 

baik 

30. Saya merasa minder jika 

ingin mengungkapkan 

sebuah pendapat dalan 
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 kegiatan diskusi 

5.2 Mampu 

mengevaluasi 

kelebihan dan 

kelemahan dirinya 

 

31. Saya selalu menerima 

kritikan dari orang lain , 

karena kritikan itu akan 

membuat saya menjadi 

lebih baik lagi 

32. Saya mengabaikan saran 

yang diberi oleh teman 
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Lampiran 3  DESKRIPSI PENILAIAN PENGUASAAN DIKSI 

No Indikator Pertanyaan  

1 6. Dapat 

membedakan kata 

denotatif dan kata 

konotatif 

 

1. Manakah kalimat berikut yang menggunakan 

kata bermakna denotasi? 

a. Jangan percaya buaya darat itu 

b. Setiap pagi kakek selalu memandikan 

kudanya 

c. Perasaan mereka menjadi kecut 

d. Panti sosial di  dekat rumahku memelihara 

anak-anak tuna netra 

2. Di bawah ini merupakan kalimat yang 

mengunakan kata bermakna konotatif kecuali.... 

a. Ayah mengambil bunga deposit di bank 

danamon 

b. Bunga desa itu sudah dipersunting pemuda 

daru kota 

c. Bunga yang ditawarkan rentenir itu terlalu 

tinggi 

d. Ibu menyiram bunga di taman 

 

3. Pilihlah kelompok kata berikut ini yang 

berkonotasi positif! 

a. Kerempeng, gerombolan, dan beranak 
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b. Buruh, tolol, dan mati 

c. Pramuniaga, wafat, dan bersalin 

d. Licik, telmi, dan kacung  

4. Kalimat di bawah ini menggunakan kata yang 

bermakna denotasi, kecuali.... 

a. Ada seribu orang yang menghadiri 

pertemuan itu. 

b. Rumah itu luasnya 250 meter persegi. 

c. Banyak sekali orang menghadiri pertemuan 

itu. 

d. Gedung Olangraga tersebut memiliki 

sepuluh ruang senam 

2 7. Dapat menentukan 

kata yang 

bersinonim 

 

5. Aku ingin menghilangkan duka lara yang 

berkecambuk di hatinya. Kalimat manakah 

yang serupa dengan kalimat tersebut? 

a. Tua muda, besar kecil menyaksikan 

pertunukan itu 

b. Pesta ulang tahunnya berlangsung dengan 

riang gembira 

c. Jalan ke lokasi perkemahan itu naik turun 

d. Perusahaannya telah beberapa kali 

mengalami jatuh bangun 

(untuk nomor 6 dan 7) 
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Seminar kemarin berlangsung dengan cukup 

lancar, walaupun ada kendala kecil yang 

muncul dan berdampak pada jumlah peserta. 

6. Pada kalimat di atas, kata dampak bersinonim 

dengan kata..... 

a. Pengaruh                   c. Terlihat 

b. Akibat                      d. Tendangan 

7. Di bawah ini kalimat manakah yang 

menggunakan kata bersinonim? 

a. Hari ini dia sudah dapat bercanda gurau 

dengan kakaknya. 

b. Seharusnya kamu memperhatikan luas 

sempinya lahan ini. 

c. Karena perasaan yang cemas, Sinta merasa 

tubuhnya panas dingin 

d. Susah senang, kita tanggung bersama 

 

3 8. Dapat 

membedakan kata 

umum dan kata 

khusus 

 

8. Berikut ini kalimat yang menggunakan kata 

umum. 

a. Polisi menangkap penjahat 

b. Semalam, rumah Pak RT dimasuki pencuri 

c. Hati-hati jika melewati jalan yang sepi, 

karena penodong yang sering meminta uang 
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dan barang-barang berharga 

d. Banyak pencopet bekeliaran di kawasan 

terminal dan stasiun 

9. Pilihlah kalimat di bawah ini yang 

menggunakan kata umum! 

a. Kita harus dapat memanfaatkan tumbuhan 

dan binatang sebagaimana mestinya dan 

tidak merusak lingkungan hidupnya. 

b. Terdapat kios-kios penjual bunga mawar 

dan sedap malam di kawasan Tempat 

Pemakaman Umum (TPU) Jakarta. 

c. Adik lebih menyukai baju tidur yang 

berwarna pink. 

d. Paman memiliki banyak hewan peliaraan, 

diantaranya ular dan kelinci 

 

10. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata 

khusus adalah... 

a. Ria memiliki hobi berolahraga 

b. Ayah hari ini akan membeli hewan 

peliaraan 

c. Dino suka membaca buku 

d. Novel ini sangat mahal, sehingga aku harus 
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menabung dulu untuk membelinya. 

11. Manakah kata khusus yang tepat pada kata di 

bawah ini? 

a. Pakaian               c. Perhiasan 

b. Pohon                 d. Anggrek  

4 9. Dapat 

menggunakan kata 

indira dengan tepat 

 

12. Di bawah ini merupakan kata yang berkenaan 

dengan indra peraba, kecuali.... 

a. Dingin               c. Licin 

b. Kasar                d. Asam 

13. Di bawah kalimat manakah yang menggunakan 

kata indria penglihatan? 

a. Lampu di pinggir jalan itu berkelap-kelip 

seperti bintang di langit 

b. Jangan duduk di kursi basah itu, nanti kamu 

masuk angin. 

c. Pedas sekali gado-gado buatanmu Lis. 

d. Sampah yang lama ditimun, akan berbau 

busuk. 

5 Dapat 

membedakan kata 

ilmiah dan kata 

populer 

14. Banyak opini yang berkembang di masyarakat 

mengenai utang piutang di koperasi. Ada yang 

beranggapan bahwa kegiatan tersebut haram 

dilakukan, karena adanya bunga atas pinjaman 

yang dilakukan oleh nasabah.  Bunga tersebut 
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harus dibayar sesuai dengan periode yang telah 

ditentukan.  

Kata manakah yang merupakan kata populer ? 

a. Piutang               c. Opini 

b. Pinjaman            d. Periode 

15. Pilih kata di bawah ini yang merupakan kata 

ilmiah! 

a. Bursa efek          c. Bebas 

b. Anggaran           d. Pendapat 

16. Berikut ini kalimat yang mengandung kata 

populer, kecuali.... 

a. Pengaturan jadwal pelajaran harus 

diseaikan dengan jumlah jam pelajaran 

b. Antara pendapatan dan pengeluaran harus 

seimbang 

c. Semua data yang terkumpul diakumulasi 

menjadi 40 siswa yang tidak lulus 

d. Berdasarkan pengataman, kekayaan Bupati 

Rembang meningkat setiap tahunnya. 

17. Berikut ini kalimat yang ,menggunakan kata 

ilmiah. 

a. Hari ini akan ada auditing dari Departemen 

Pendidikan dalam hal sarana prasarana 
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sekolah 

b. Setiap pembelian barang, pembeli harus 

diberi kuitansi 

c. Berat bersih beras dalam karung tersebut 

adalah 50kg 

d. Penyaluran barang kepada konsumen 

mengalami kendala. 
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Lampiran  4 PEDOMAN PENILAIAN KELANCARAN BERBICARA 

 

Nama :  

No Aspek yang 

Dinilai 

Kategori Kriteria Penilaian Skor 

1 Berbicara 

Tidak Terlalu 

Cepat 

1.1 Ketepatan 

ucapan  

 

a. Tepat (dapat 

mengucapkan kata-

kata dengan tepat 

dan tidak mengalami 

kesalahan dalam 

pengucapan kata) 

b. Kurang tepat 

(melakukan 

kesalahan dalam 

pengucapan kata 

sebanyak 1-3 kali) 

c. Tidak tepat 

(melakukan 

kesalahan dalan 

pengucapan 

sebanyak lebih dari 3 

kali) 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

  1.2 Jeda a. Jelas (dalam 3 
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pembicara

an  

 

berbicara, jeda 

pembicaraannya 

jelas) 

b. Kurang jelas (dalam 

berbicara, jeda 

pembicaraannya 

kurang jelas) 

c. Tidak jelas (dalam 

berbicara, jeda 

pembicaraannya 

tidak jelas) 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

  1.3 Intonasi a. Jelas (dalam 

berbicara, intonasi 

terdengar jelas) 

b. Kurang jelas (dalam 

berbicara, intonasi 

terdengar kurang 

jelas) 

c. Tidak jelas (dalam 

berbicara, intonasi 

terdengar tidak jelas) 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

  1.4 Artikulasi a. Jelas (artikulasi 

berbicara jelas) 

3 
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b. Kurang jelas 

(artikulasi berbicara 

kurang jelas) 

c. Tidak jelas 

(artikulasi berbicara 

tidak jelas) 

2 

 

 

1 

2 Berbicara 

Tidak Terlalu 

Lambat 

2.1 Mengingat-

ingat kata 

yang akan 

diucapkan 

 

a. Tidak pernah (dapat 

berbicara dengan 

lancar tanpa 

mengingat-ingat 

kata-kata yang akan 

diucapkan) 

b. Kadang-kadang 

(siswa mengingat-

ingat kata-kata yang 

akan diucapakan 

sebanyak 1-3 kali) 

c. Sering (siswa sering 

mengingat-ingat 

kata-kata yang akan 

diucapkan/lebih dari 

3 kali) 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

  2.2 Berhenti a. Tidak pernah (tidak 3 
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berbicara 

atau diam 

di tengah-

tengah 

pembicaraa

n 

pernah berhenti atau 

diam di tengah-

tengah pembicaraan) 

b. Kadang-kadang 

(berhenti atau diam 

di tenga-tengah 

pembicaraan 

sebanyak 1-3 kali) 

c. Sering (berhenti atau 

diam di tengah-

tengah pembicaraan 

sebanyak lebih dari 

3 kali) 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

  2.3 Berbicara 

dengan 

mengeja 

kata-kata  

a. Tidak pernah (tidak 

pernah berbicara 

dengan mengeja 

kata-kata) 

b. Kadang-kadang 

(berbicara dengan 

mengeja kata-kata 

sebanyak 1-3 kali) 

c. Sering (berbicara 

dengan mengeja 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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kata-kata sebanyak 

lebih dari 3 kali) 

3 Berbicara 

Tidak 

Tersendat-

sendat 

3.1 Menyisipk

an bunyi-

bunyi yang 

tidak 

penting 

a. Tidak pernah (tidak 

pernah menyisipkan 

bunyi-bunyi yang 

tidak penting) 

b. Kadang-kadang 

(menyisipkan bunyi-

bunyi yang tidak 

penting sebanyak 1-

3 kali) 

c. Sering (menyisipkan 

bunyi-bunyi yang 

tidak penting lebih 

dari 3 kali) 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

  3.2 Mengganti 

ataiu 

memperbai

ki kata 

yang telah 

diucapakan 

a. Tidak pernah (tidak 

pernah mengganti 

atau mempernaiki 

kata-kata yang telah 

diucapkan) 

b. Kadang-kadang 

(mengganti atau 

memperbaiki kata-

3 

 

 

 

 

2 
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kata yang telah 

diucapkan sebanyak 

1-3 kali) 

c. Sering (mengganti 

atau memperbaiki 

kata-kata yang telah 

diucapkan sebanyak 

lebih dari 3 kali) 

 

 

 

1 
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Lampiran 5 

DAFTAR SISWA KELAS VIIIA DAN VIIIG SMP NEGERI 1 SULANG  

TAHUN AJARAN 2010/20011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELAS VIIIA 

1. Abdul Khohar 

2. Achmad Dahlan 

3. Agni Rizqy Berliyanti 

4. Ahmad Agiel Triyanto 

5. Ahmad Diha‟ul Khoiri 

6. Ahmad Khoirudin 

7. Ahmad Zaen Maulani 

8. Andika Prasetya 

9. Danung Setiawan 

10. Dhian Dwi Ananta 

11. Dwi \Agustin Indrasari 

12. Eli Sopiah 

13. Fifit Erna Rahmawati 

14. Hana Juhar Susanti 

15. Ibnu Azida 

16. Ilham Agid Harnanto 

17. Krisna Meidiantoro 

18. Mahdya Nabila 

19. Melysa 

20. Miftakhuddini 

21. Mohammad Sofi‟i 

22. Mokhamad Yeni 

23. Murniati 

24. Nur Lia Indah Hardiyanti 

25. Oka Adhitiya 

26. Ragil Bidi Guritno 

27. Ruri Rosadi Oktarina 

28. Sandra Niskala Putra 

29. Santi  

30. Sinta Rahayuningsih 

31. Siti Munifah 

32. Siti Nur Khanifah 

33. Windaningsih 

34. Yulianto 

 

 

KELAS VIIIG 

1. Adi Nur Aziz Ermawan 

2. Aflahl Jamil 

3. Ainy Nur Afifah 

4. Alfi Rohmatun Laili 

5. Anindya Fajar Nuranisa 

6. Bayu Ardianto 

7. Dea Ayu Haryati 

8. Dianingsih 

9. Diorama Naturala Mozaik 

10. Dwi Indah Lestari 

11. Firman Unggul Prayudha 

12. Galih Insani Khakim 

13. Ika Nur Fitriyani 

14. Indfah Purwaningsih 

15. Konipah  

16. Lilis Febri Ramadhani 

17. Liswanto  

18. Lucky Setyo Aji 

19. Mokhammad Nurkholis 

20. Muhammad Riza Maulana 

21. Muhammad Zainuri 

22. Nurjanah 

23. Safiki  

24. Saroni 

25. Shodiqin 

26. Slamet Subarkah 

27. Sri Lestari Dono Sejati 

28. Suprianti 

29. Tarsih 

30. Wahyu Puji Oktaviani 

31. Willy Dwi Setyo Nugoho 

32. Yuwana Wahyu Aji 



 

 

100 

Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 

 

 

 

 


