
I.  PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Tarigan (2008:1) mengemukakan bahwa bahasa seseorang mencerminkan

pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula

jalan pikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan

praktik dan banyak latihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih

keterampilan berpikir.

Pembelajaran  bahasa Indonesia  meliputi empat keterampilan berbahasa, yaitu

(a) keterampilan berbicara, (b) mendengarkan, (c) membaca, dan (d) menulis. Hal

ini  tertuang dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP, 2006:458).

Salah satu keterampilan berbahasa yang penting diajarkan kepada siswa adalah

keterampilan berbicara sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) mengemukakan

pikiran, perasaan dan informasi melalui kegiatan diskusi dan protokoler.

Kompetensi Dasar (KD) membawakan acara dengan bahasa yang baik dan benar,

serta santun, dengan indikator mampu menyimpulkan tatacara protokoler

pemandu acara dalam berbagai kegiatan, mampu menyimpulkan garis besar

susunan acara, mampu memandu acara dengan bahasa yang baik dan benar serta

santun sesuai dengan konteks acara.

Keterampilan berbicara diajarkan dengan tujuan, dapat melatih siswa menuturkan

kata-kata secara lisan dengan baik dan benar, dan dapat menyampaikan pikiran



secara efektif, sehingga keterampilan berbicara sangatlah penting bagi siswa

dalam belajar bahasa, karena dengan memiliki keterampilan berbicara yang baik

dan benar seseorang dapat berkomunikasi.

Berbicara merupakan suatu kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan, karena

berbicara digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam berbagai

aktivitas (Yuanita, 2010: 7).

Berdasarkan pengamatan awal terhadap proses pembelajaran bahasa Indonesia di

SMP Utama 3 Bandar Lampung kelas VIII-1 Semester Genap Tahun Pelajaran

2009/2010, pembelajaran kemampuan memandu acara siswa belum mencapai

KKM yang ditetapkan  di SMP Utama 3 Bandar Lampung yaitu 65, siswa yang

mencapai nilai 65 atau lebih sebanyak 75%. Dalam kegiatan pembelajaran

tersebut, dari jumlah 40 siswa kelas VIII-1 hanya 62,5% siswa yang mencapai

KKM dengan nilai rata-rata 62,33.

Selama proses pembelajaran siswa tampak pasif, aktivitas hanya terbatas

mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Siswa tidak

menguasai kosa kata, tidak tepatnya penggunaan kata dengan konteks acara.

Siswa mengalami kesulitan dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya

secara lancar, menyusun struktur kalimat yang efektif, menyusun alur tutur yang

runtut dan kohesif, dan berbicara secara komunikatif serta interaktif dengan pihak

lain.  Siswa baru mampu menghafal fakta dan teori, sedangkan gagasan inofatif

lainnya mereka belum dapat menggunakan dan menerapkannya secara efektif.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berusaha mengatasi masalah tersebut

dengan memilih salah satu teknik pembelajaran. Dari bermacam-macam



teknik yang dibaca dari berbagai buku penunjang, peneliti dalam hal ini

menerapkan teknik pelatihan. Melalui penerapan teknik pelatihan

diharapkan menjadi alternatif belajar yang baru dalam upaya meningkatkan

aktivitas siswa dan meningkatkan kemampuan memandu acara, karena

menyampaikan sesuatu, pikiran kita, dihadapan orang banyak

membutuhkan pelatihan dan keberanian diri, sehingga dengan banyak

pelatihan dan belajar kita dapat menyiasati berbagai situasi saat berbicara.

Kelebihan teknik pelatihan  antara lain (a) akan menambah ketepatan dan

kecepatan pelaksanaan; (b) pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan tidak memerlukan

banyak konsentrasi dalam pelaksanaannya; (c) pembentukan kebiasaan membuat

gerakan-gerakan yang kompleks, rumit menjadi otomatis (Roestiyah, 2008:125).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian

tentang peningkatan kemampuan memandu acara melalui penerapan teknik

pelatihan  baik secara kelompok maupun individu pada pembelajaran bahasa

Indonesia kelas VIII-1 di SMP Utama 3 Bandar Lampung.

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai

ah peningkatan  kemampuan memandu acara melalui

penerapan teknik pelatihan pada siswa kelas VIII-1 semester genap SMP Utama 3

.



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah  di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk

meningkatkan proses pembelajaran memandu acara pada siswa kelas VIII-1

dengan menggunakan teknik pelatihan.

D.  Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun  praktis.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan

wawasan siswa,  tentang penerapan teknik pelatihan dalam meningkatkan

kemampuan memandu acara.

2.  Manfaat secara Praktis

Manfaat praktis meliputi tiga komponen, sebagai berikut.

a. Manfaat bagi Guru

1. Guru dapat meningkatkan kinerja secara professional, karena guru mampu

menilai, merefleksikan diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran

memandu acara.

2. Memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas  dalam

proses pembelajaran di kelas.

3. Meningkatkan professional guru dalam meningkatkan kualitas

pembelajaran bahasa Indonesia.

b. Manfaat bagi Siswa



1. Meningkatkan aktivitas dan minat belajar dalam  kemampuan memandu

acara.

2. Memotivasi siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar di kelas baik

secara individu maupun kelompok.

c. Manfaat bagi Sekolah

1. Memperoleh informasi dan pengalaman langsung dalam menerapkan

teknik pelatihan dalam meningkatkan kemampuan memandu acara.

2. Meningkatkan prestasi sekolah.


