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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara yang berfungsi sebagai bahan 

pengantar dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia merupakan 

salah satu mata pelajaran yang dibelajarkan di sekolah-sekolah dari tingkat taman 

kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi. Keberhasilan siswa mengikuti 

pelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa. Salah satu kemampuan 

berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa adalah kemampuan berbicara. 

 

Berbicara lebih daripada hanya sekedar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. 

Berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan, yang 

disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau menyimak. 

Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir 

secara langsung apakah pembicara memahami atau tidak, baik bahan 

pembicaraannya  maupun para penyimaknya; apakah bersikap tenang serta dapat 

menyesuaikan diri atau tidak, pada saat mengkomunikasikan gagasan-gagasannya 

dan apakah waspada serta antusias atau tidak. 

 

Kemampuan berbicara merupakan salah satu aspek dari keempat kemampuan 

berbahasa yaitu menyimak, menulis, dan membaca. Keempat aspek ini perlu 

dikuasai oleh siswa melalui praktik dan latihan secara teratur. 
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Namun kenyataannya masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 

belajar bahasa Indonesia, khususnya kemampuan berbicara sehingga hasil belajar 

yang diperoleh belum maksimal. Masalah ini diduga karena aktivitas belajar di 

kelas masih rendah dan rendahnya aktivitas siswa diduga karena kurang 

efektifnya strategi belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia sangat diperlukan adanya aktivitas belajar. 

Aktivitas dalam belajar bahasa Indonesia merupakan serangkaian kegiatan yang 

meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran agar aktivitas berjalan efektif, 

diperlukan keterlibatan secara terpadu, berkesinambungan yang mengarah kepada 

interaksi yang optimal dengan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

dan menggunakan berbagai variasi media dan alat bantu pembelajaran. 

 

Dari buku pedoman pengembangan silabus mata pelajaran bahasa Indonesia 

tentang karakteristik peserta didik pada perkembangan aspek kognitif, Ebbut dan 

Straker (1995:60-75) memberikan penjelasan bahwa potensi, jika siswa 

mempunyai motivasi mempelajari bahasa Indonesia dengan caranya sendiri, baik 

secara mandiri maupun kerja sama dengan temannya, maka siswa dapat 

berkembang dan mempelajari bahasa Indonesia secara optimal. Implikasi 

pandangan ini bagi pembelajaran bahasa Indonesia adalah guru perlu 1) 

memberikan kesempatan belajar dalam kelompok untuk melatih kerja sama, 2) 

memberikan kesempatan saling bertukar gagasan, 3) memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk melakukan kegiatan secara mandiri, 4) memberikan 

bimbingan dan melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. 
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Berdasarkan pengamatan, wawancara, serta evaluasi strategi pembelajaran yang 

digunakan oleh guru kelas VIII A SMP Negeri 1 Pagelaran tahun pelajaran 

2010/2011 adalah strategi yang memiliki langkah-langkah pelaksanaan sebagai 

berikut. Di kelas, guru menjelaskan materi pelajaran, memberikan contoh soal, 

memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

jelas, latihan soal, kemudian mempresentasikan jawaban di papan tulis.  Akhir 

pelajaran guru memberikan pekerjaan rumah berupa tugas mengerjakan soal 

latihan pada LKS. Ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran didominasi oleh 

guru, aktivitas siswa masih rendah, kurang efektif karena siswa belajar sesuai 

keinginan guru. 

 

Hal di atas menyebabkan siswa malu bertanya dan cenderung diam dan tanggung 

jawab secara individual rendah. Di sisi lain, ketidakaktifan siswa juga 

menyebabkan hasil belajar yang diperoleh siswapun rendah. Hal ini ditunjukkan 

pada perolehan nilai akhir setiap satu topik pembelajaran, kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) tidak tercapai. Hasil belajar bahasa Indonesia Standar 

Kompetensi (SK) 10 : berbicara yaitu, menggunakan pikiran, perasaan, dan 

informasi melalui kegiatan diskusi dan protokoler, kelas VIIIA, dari Kompetensi 

Dasar (KD)  10.1 : menyampaikan persetujuan, sanggahan, dan penolakan dalam 

diskusi disertai dengan bukti atau alasan. Siswa yang tuntas 17 orang (42,50%) 

dari 40 siswa, atau rata-rata nilai 61,20 dari KKM yang ditentukan 65 atau rata-

rata ketuntasan 75%. 

 

Dari evaluasi proses pembelajaran di atas, jelas belum bisa memberikan dampak 

yang baik terhadap peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini 
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disebabkan proses pembelajaran yang dilakukan tidak melibatkan siswa secara 

aktif, penggunaan metode atau model pembelajaran yang monoton dan tidak 

menantang sehingga anak tidak bergairah dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, perlu upaya untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan 

perbaikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia terutama untuk materi pokok 

pembelajaran cara menyampaikan pendapat dalam diskusi dan implementasinya 

di kelas VIII A SMP Negeri 1 Pagelaran tahun pelajaran 2010/2011 dengan 

metode pelatihan . Yang memperkuat dasar ini adalah Darajat (2004:302) 

pengajaraan yang diberikan melalui teknik drill (pelatihan) dengan baik  maka 

anak didik itu akan menggunakan daya pikiranya yang makin lama makin 

bertambah baik, karena dengan pengajaran yang baik maka anak didik akan 

menjadi lebih teratur dan lebih teliti dalam mendorong ingatannya. Ini berarti 

daya berpikir bertambah. Selama proses pelatihan dari awal sampai akhir 

pembelajaran aktivitas siswa dan aktivitas  guru selalu dalam pengawasan 

kolabolator dan mengadakan evaluasi    untuk mengetahui keberhasilan proses  

pembelajaran bahasa Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian  ini adalah bagaimana 

meningkatkan  kemampuan mengungkapkan pendapat melalui teknik pelatihan 

siswa kelas VIII A Semester 2 SMP Negeri 1 Pagelaran tahun Pelajaran 2010/ 

2011. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan ingin meningkatkan  kemampuan mengungkapkan  

pendapat melalui teknik pelatihan pada siswa kelas VIII A semester 2 SMP 

Negeri 1 Pagelaran tahun pelajaran 2010/2011. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. 

Adapun mafaat penelitian ini sebagai berikut: 

 

1.4.1 Manfaat secara Teoretis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

siswa tentang peranan teknik pelatihan dalam meningkatkan kemampuan 

mengungkapkan  pendapat. 

 

1.4.2 Manfaat secara Praktis 

Manfaat praktis meliputi tiga komponen, sebagai berikut: 

 

1. Manfaat bagi guru 

 
 

a. Guru dapat meningkatkan kinerja secara professional karena guru mampu 

menilai, merefleksikan diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran 

mengungkapkan  pendapat. 

b. Memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

c. Meningkatkan profesional guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran  

bahasa Indonesia. 
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2. Manfaat bagi siswa 

a. Meningkatkan aktivitas dan minat belajar dalam kemampuan mengungkap 

pendapat. 

b. Motivasi siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar di kelas baik secara 

individu maupun kelompok. 

 

3. Manfaat bagi sekolah 

 

a. Memperolah informasi dan pengalaman langsung dalam menerapkan 

teknik pelatihan dalam meningkatkan kemampuan mengungkapkan  

pendapat. 

b. Meningkatkan prestasi sekolah 

 

 

 


