
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran ditentukan oleh bagaimana seorang 

guru mempersiapkan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Agar proses 

belajar tidak ada masalah, persiapan yang matang dari seorang guru dalam 

melibatkan siswa untuk turut aktif dalam proses pembelajaran itu sangatlah 

penting. Hal ini tentu saja membutuhkan persiapan yang lengkap, termasuk 

dengan pemilihan metode dan media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

   

Belajar bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh 

karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia juga diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi yang baik secara lisan. Salah satu 

keterampilan dalam pembelajaran  bahasa Indonesia yang akan ditingkatkan 

oleh penulis adalah pada aspek berbicara, yaitu  keterampilan berpidato. 

 

Keterampilan barpidato merupakan salah satu keterampilan yang diujikan 

pada akhir pembelajaran kelas XII. Salah satu materi pembelajaran bahasa 

Indonesia di tingkat SMA yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dari kelas X sampai dengan kelas XII, dinyatakan siswa 
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mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam berpidato 

dengan intonasi yang tepat, artikulasi, dan volume suara yang jelas 

(Depdiknas, 2007: 207). 

 

Dalam berpidato diperlukan keberanian untuk mengungkapkan ide, gagasan, 

dan pendapat sehingga pada akhirnya siswa diharapkan mampu dan berani 

berbicara di khalayak umum dengan intonasi, ketepatan ucapan, sikap yang 

wajar, dan kelancaran, serta mimik yang tepat. Kegiatan berpidato merupakan 

salah satu ranah keterampilan berbicara  yang harus dilatihkan dan 

dikembangkan dalam diri siswa dari mulai kelas X sampai dengan kelas XII 

agar mereka memiliki kemampuan berkomunikasi. 

 

Berdasarkan hasil belajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas X-6  pada semester ganjil 

tahun pelajaran 2009-2010, diketahui bahwa persentase hasil belajar bahasa Indonesia 

pada aspek berbicara masih rendah, yaitu rata-rata 58,82%  atau 59%. Hasil ini masih 

rendah jika dibandingkan kriteria ketuntasan minimal belajar di SMA Negeri 6 

Bandar Lampung untuk pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu 67.  

 

Strategi dalam pambelajaran bahasa Indonesia yang digunakan adalah pemanfaatan 

media rekaman, seperti dalam pembelajaran menyimak atau mendengarkan berita, 

membaca puisi atau prosa, dan berbicara dalam bentuk pidato atau drama. 

Penggunaan media rekaman dalam proses pembelajaran, dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi kegiatan belajar, dan 

membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman pada pokok bahasan yang 

disampaikan, yaitu keterampilan berpidato. 
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Atas dasar temuan yang dihadapi di kelas, penulis merasa penting untuk melakukan 

penelitian kaji tindak dalam upaya meningkatkan kemampuan berpidato dengan cara 

memanfaatkan media rekaman pidato dalam proses pembelajaran berpidato dengan 

metode manuskrip atau melihat naskah. Menurut asumsi penulis, media ini 

merupakan salah satu media yang dapat meningkatkan kemampuan berpidato siswa 

karena berbentuk audio visual  yang bisa dilihat secara langsung. Kelebihan 

penggunaan media rekaman dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam 

meningkatkan kemampuan berpidato  adalah  memudahkan proses pembelajaran, di 

antaranya, (a) memudahkan peserta didik untuk memahami bagaimana berpidato 

yang baik, (b) memusatkan konsentrasi siswa sehingga mendapat pemahaman yang 

utuh cara berpidato, (c) menumbuhkan kepercayaan diri, (d) memudahkan  

mengevaluasi diri  dari pengamatan melalui media rekaman, dan (e) bisa dipakai 

untuk pembelajaran mandiri, dan lain sebagainya. Perbaikan ini penulis lakukan 

selama tiga bulan dengan mengaktifkan seluruh siswa kelas X-6 semester genap di 

SMA Negeri 6 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009-2010. Penulis berasumsi 

dengan pemanfaatan media rekaman pidato ini kemampuan berpidato siswa akan 

meningkat melebihi batas kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang sudah ditentukan 

oleh sekolah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut. “Bagaimana pemanfaatan media rekaman dalam meningkatkan kemampuan 

berpidato siswa kelas X-6 semester genap SMA Negeri 6 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2009-2010 ? ”. 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

1.  memperbaiki proses pembelajaran berpidato pada siswa X- 6, 

2.  meningkatkan kemampuan berpidato dengan pemanfaatan media rekaman              

     pidato. 

. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian ini 

mencakup manfaat teoretis dan praktis. 

 

1.  Manfaat Teoretis 

a. Menambah pengetahuan tentang penggunaan media rekaman dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia pada keterampilan berbicara. 

b. Meningkatkan kemampuan guru dan siswa di dalam pembelajaran dengan 

menggunakan media rekaman. 

 

2.   Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi Siswa 

1. Meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam proses 

pembelajaran. 

2. Meningkatkan kemampuan berpidato. 

3. Mendapat situasi belajar yang menyenangkan dengan penggunaan 

media rekaman dalam pembelajaran. 
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b. Manfaat bagi Guru 

1. Memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas kemampuan pembelajaran. 

2. Meningkatkan kreativitas guru untuk  menyiapkan media yang tepat 

dalam proses pembelajaran. 

3. Memberikan alternatif media pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya dalam meningkatkan  kemampuan  berpidato. 

     c.    Manfaat bagi Sekolah 

1. Menambah wawasan bagi guru lain untuk  memanfaatkan media rekaman 

dalam pembelajaran. 

2. Memiliki siswa yang siap dalam kemampuan berpidato pada tingkat  

sekolah, kota maupun tingkat Nasional. 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN

