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ABSTRAK 

 

Peningkatan Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Lampung 

Melalui Model Discovery Learning dengan Teks Waghahan  

Pada Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 4 Bandar Lampung  

Semester Genap Tahun 2016/2017 

 

Oleh  

E L I Y A N A 

 

Penelitian ini didasarkan pada rendahnya hasil kemampuan berbicara siswa. Hal 

ini disebabkan guru belum melakukan perencanaan, proses, dan evaluasi yang 

tepat yang dapat meningkatkan kemampuan berbicara. Oleh karena itu penelitian 

ini bertujuan 1) mendeskripsikan perencanaan pembelajaran keterampilan 

berbicara bahasa Lampung melalui model discovery learning dengan teks 

waghahan; 2) mendeskripsikan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa 

Lampung melalui model discovery learning dengan teks waghahan; 3) 

mendeskripsikan hasil pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Lampung 

melalui model discovery learning dengan teks waghahan; 4) meningkatkan nilai 

keterampilan berbicara bahasa Lampung melalui model discovery learning 

dengan teks waghahan. Strategi kognitif, digunakan karena berbicara memerlukan 

pengetahuan dan penguasaan  tentang isi pembicaraan dan kaidah bahasa sebagai 

media penyampaiannya. 

 

Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Pelaksanaan 

penelitian di kelas VIII A SMP Negeri 4 Bandar Lampung dengan dua siklus. 

Setiap siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Setiap 

siklus dua  pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan; 1) 

rencana pembelajaran melalui model discovery learning pada siklus I dalam 

kriteria baik, pada siklus II rencana pembelajaran dalam kriteria sangat baik, 2) 

pada siklus I pelaksanaan pembelajaran dalam kriteria baik sedangkan siklus II 

pelaksanaan pembelajaran dalam kriteria sangat baik, 3) hasil pembelajaran 

keterampilan berbicara siswa diperoleh nilai rata-rata yaitu siklus I sebesar 68,57 

dengan kriteria cukup, sedangkan siklus II diperoleh nilai rata-rata sebesar 85,00 

dengan kriteria baik, 4)  kegiatan pembelajaran secara keseluruhan, apabila dilihat 

dari hasil penilaian penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran 

dan penilaian pembelajaran menunjukkan adanya peningkatan, hasil siklus II lebih 

baik daripada siklus I. 

 

Kata Kunci: discovery learning, keterampilan berbicara, teks waghahan  
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Oleh 

  

E L I Y A N A 

 

 

Penelitian ejou didasarken ulah rendahnou hasil kemampuan bebalah siswa. Hal 

ejou disebabken guru lakwak ngeguai perencanaan, proses, jamou evaluasi sai 

tepat sai dapok ningkatken kemampuan bebalahan. Penelitian ejou bertujuan 1) 

ngedeskripsiken perencanaan pembelajaran keterampilan bebalah bahasou 

Lappung melalui model discovery learning jamou teks waghahan; 2) 

ngedeskripsiken pembelajaran keterampilan bebalah bahasou Lappung melalui 

model discovery learning jamou teks waghahan; 3) ngedeskripsiken hasil 

pembelajaran keterampilan bebalah bahasou Lappung melalui model discovery 

learning jamou teks waghahan; 4) ningkatken nilai keterampilan bebalah bahasou 

Lappung melalui model discovery learning jamou teks waghahan. Strategi 

kognitif, digonoukan ulah bebalahan merleuken pengetahuan jamou penguasaan  

tentang isi bebalahan jamou kaidah bahasa sebagai media penyampaiannou.  

 

Metode sai digonouken iyulah penelitian tindakan kelas (PTK). Pelaksanaan 

penelitian di kelas VIII A SMP Negeri 4 Bandar Lampung jamou wou siklus. 

Enggal siklus terdiri jak perencanaan, tindakan, observasi, jamou refleksi. Enggal 

siklus wou  pertemuan. Hasil penelitian ngegambarken wat peningkatan 1) 

rencana pembelajaran melalui model discovery learning siklus I perencanaan 

pembelajaran dilem kriteria wawai, siklus II rencana pembelajaran dilem kriteria 

sangat wawai, 2) siklus I pelaksanaan pembelajaran dilem kriteria wawai 

sedangken siklus II pembelajaran dilem kriteria sangat wawai, 3) hasil 

pembelajaran keterampilan bebalah siswa mesou nilai rata-rata siklus I jamou 

jumlah 68,57 dilem kriteria cukup, sedangken siklus II mesou nilai rata-rata jamou 

jumlah 85,00 dilem kriteria wawai, 4) kegiatan pembelajaran secarou keseluruhan, 

apabila dinah jak hasil penilaian penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran jamou penilaian pembelajaran nyulukken watnou peningkatan, hasil 

siklus II lebih wawai jak siklus I. 

 

Kata Kunci: discovery learning, keterampilan bebalah, teks waghahan 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 
IMPROVING  OF LEARNING SPEAKING SKILL  OF LAMPUNGNESE 

THROUGH DISCOVERY  LEARNING MODEL WITH WAGHAHAN TEXTS  

AT SECOND SEMESTER OF THE EIGHTH GRADE STUDENTS OF   

SMP NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG 

IN 2016/2017 

 

 

By 

 

E L I Y A N A 

 

 

The research is based on the low ability of students’ speaking skill. This case 

happens because the teacher has not done appropriate plan, process, and 

evaluation that can improve students’ speaking skill. Therefore, the objectives of 

this research are  1) to describe  the planning of  learning speaking skill of 

Lampungnese through discovery learning model with waghahan texts;  2) to 

describe the learning speaking skill of Lampungnese through discovery learning 

model with waghahan texts;  3) to describe the result of learning speaking skill 

through discovery learning model with waghahan texts;  4) to improve the score 

of learning speaking skill of Lampungnese through discovery learning model with 

waghahan texts. Cognitive strategy is used because speaking needs knowledge 

and mastery about the content and rule of language as a media of  its delivery. 

  

The research used Classroom Action Research. This research was conducted in 

two cycles at the VIII A class of  SMP Negeri 4 Bandar Lampung.  Each cycle 

consisted of  plan, action, observation,  and reflection. Each cycle had two 

meetings. The result of  the research showed that there was improvement; 1) the 

lesson planning through discovery learning model at cycle I was in good category, 

while at cycle II, it was in very good category;   2) the process of learning at cycle 

I  was in good category, while at cycle II, it was in very good category;  3) the 

learning result of students’ speaking skill got everage score that at cycle I, it was  

68.57 with enough category, while at cycle II, it was 85.00 with good category; 4) 

wholly, the learning process when it was seen from the result of arranging lesson 

plan, teaching learning process, and evaluating of learning showed that there was 

improvement. The result of cycle II was better than cycle I. 

 

Key words: discovery learning,  speaking skill, Waghahan texts 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan penelitian ini memaparkan uraian tentang; latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan lingkup penelitian. 

Selanjutnya peneliti mendeskripsikan uraian tersebut sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan serta menyatakan pikiran, 

gagasan, dan perasaanTarigan (1983: 15). Pendengar menerima informasi melalui 

rangkaian nada, tekanan, dan penempatan persendian. Jika komunikasi 

berlangsung secara tatap muka ditambah lagi dengan gerak tangan dan air muka 

(mimik) pembicara. 

 

Empat komponen keterampilan berbahasa saling berhubungan satu sama lainnya 

meliputi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca 

dan keterampilan menulis. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan 

lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, menangkap isi atau pesan, serta 

memahami makna komunikasi yang telah disampaikan. Berbicara adalah suatu  

keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, yang hanya 

didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada masa tersebutlah kemampuan 

berbicara atau berujar dipelajari. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan 
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serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis. Menulis adalah 

menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan 

suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca 

lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran 

grafik tersebut (Tarigan: 2008). Dari keempat komponen tersebut peneliti 

menekankan pada keterampilan berbicara. 

 

Keterampilan berbicara hendaknya diawali dengan pengamatan dalam rangka 

memahami suatu konsep. Siklus kegiatannya terdiri atas kegiatan mengamati, 

bertanya, menganalisis, dan merumuskan teori baik secara individu maupun 

bersama-sama, dalam hal ini dituntut adanya penggunaan dan pengembangan 

keterampilan berpikir kritis. Pemilihan materi pembelajaran berbicara juga harus 

disesuaikan dengan butir-butir yang digariskan dalam kurikulum, kelas atau 

tingkat siswa, situasi dan kondisi yang melingkupinya. Selain itu, materi berbicara 

hendaknya diintegrasikan ke dalam keterampilan berbahasa lainnya seperti 

menyimak, membaca, dan menulis. 

 

Kemampuan siswa dalam berbicara berbahasa Lampung dapat dilihat dari hasil 

belajar pada semester I kelas VIII A siswa hanya mampu mencapai rata-rata 43% 

dari 28 siswa yang berhasil mencapai nilai 76 sesuai dengan KKM pada kegiatan 

berbicara. Sebanyak 12 siswa yang tuntas dengan rata-rata 43% sedangkan yang 

belum tuntas 16 siswa dengan rata-rata 57%. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 1.1 Data Nilai Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII A Semester I 

Mata Pelajaran Bahasa Lampung di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 

Kelas KKM Nilai Jumlah % 

VIII A 76 Tuntas 12 Siswa 43% 

  Belum 16 Siswa 57% 

  Total 28 Siswa 100% 

 

Pada tabel 1.1 di atas pembelajaran berbicara bahasa Lampung  belum mencapai 

KKM. Secara umum, pembelajaran bahasa Lampung khususnya pada 

keterampilan berbicara di SMP Negeri 4 Bandar Lampung belum mencapai KKM 

yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari nilai yang diperoleh siswa hasilnya masih 

rendah. Berdasarkan observasi peneliti rendahnya keterampilan berbicara tersebut 

disebabkan oleh kemampuan guru dalam hal menyusun perencanaan, pemanfaatan 

sumber belajar, metode, media, dan alat evaluasi yang digunakan belum 

maksimal, kondisi psikologi siswa seperti malu, tidak percaya diri, lafal yang 

tidak jelas, malas belajar yang disebabkan oleh pembelajaran kurang menarik, 

kosakata siswa terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut, keterampilan berbicara 

bahasa Lampung penting untuk ditindaklanjuti agar hasil pembelajaran mencapai 

KKM. 

 

Selain itu banyak siswa mengesampingkan pembelajaran bahasa Lampung 

disebabkan oleh pelajaran bahasa Lampung bukan penentu lulus dan tidaknya di 

saat ujian dan bukan penentu diterima atau tidaknya kelak melamar pekerjaan. 

Siswa juga mengesampingkan pelajaran bahasa Lampung yang bersifat tradisional 

tidak keren dan tidak gaul, juga disebabkan oleh mata pelajaran bahasa Lampung 

hanya sebagai mata pelajaran muatan lokal jadi tidak penting dan dapat digantikan 

oleh muatan lokal lainnya. 
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Sesuai Peraturan Gubernur nomor 39 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa 

dan Aksara Lampung sebagai Muatan Lokal Wajib pada Jenjang Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Pembelajaran Muatan Lokal Wajib Bahasa dan 

Aksara Lampung telah dilaksanakan di sekolah baik di jenjang SD, SMP, dan 

SMA/SMK dan guru dituntut memiliki rancangan persiapan, proses pelaksanaan 

dan penilaian pembelajaran. 

 

Secara yuridis pembelajaran didefenisikan sebagai proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar (UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003, bab I, pasal 1, halaman 5). Pembelajaran sebagai proses belajar yang 

dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat 

meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Berdasarkan 

uraian tersebut mengisyaratkan bahwa pembelajaran bahasa Lampung 

membutuhkan pendidik yang dapat menyusun perencanaan pembelajaran, 

memberi kesempatan, membantu, memfasilitasi, dan mengevaluasi kemampuan 

siswa untuk melatih menggunakan bahasa Lampung dengan baik sehingga 

memiliki empat keterampilan berbahasa yang salah satunya adalah keterampilan 

berbicara. 

 

Berdasarkan uraian di atas keterampilan berbicara pantas untuk diteliti. 

Pembelajaran keterampilan berbicara sangat penting karena belajar bahasa adalah 

belajar berkomunikasi (secara lisan dan tulisan), khususnya pada pembelajaran 

bahasa Lampung. Keterampilan berbicara bahasa Lampung adalah kemampuan 

mengungkapkan pendapat atau gagasan dan perasaan kepada seseorang atau 
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kelompok secara lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan bahasa Lampung dengan kepercayaan diri, faktanya keterampilan 

tersebut sulit siswa lakukan karena butuh keberanian, banyak latihan berbicara 

dan berpikir kritis. 

 

Solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi kurang berhasil dalam pembelajaran  

berbicara bahasa Lampung dapat dengan melakukan penelitian tindakan kelas 

(classroom action research). Dengan melakukan penelitian tindakan kelas guru 

dapat mendeteksi kelemahan dalam mengajar dan menemukan berbagai 

permasalahan yang dapat mengganggu kualitas pembelajaran serta mencari 

alternatif solusi dari masalah tersebut. Guru akan terus menerus berupaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik 

sehingga dapat meningkatkan kinerja guru dan hasil belajar siswa. 

 

Kurikulum 2013 memaparkan tiga model pembelajaran, yaitu model discovery 

learning, problem based learning, dan project based learning. Dalam penelitian 

ini menggunakan model discovery learning karena karakteristik pembelajaran 

melalui model discovery learning adalah pembelajaran berbasis penemuan. Di 

dalam belajar bahasa asing atau bahasa kedua  menuntun siswa untuk mencari 

tahu dan menemukan masalah yang diperhadapkan. Selain hal itu model discovery 

learning memiliki lebih banyak kelebihan daripada kelemahannya sehingga model 

ini menjadi alternatif pilihan peneliti untuk meningkatkan kinerja guru dan hasil 

belajar siswa. 
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Hal ini sangat relevan dengan pembelajaran berbicara bahasa Lampung dengan 

teks waghahan yang dimulai dengan mengidentifikasi teks waghahan yang 

diamati siswa kemudian diikuti dengan penjelasan-penjelasan tentang materi 

pelajaran  dan objek yang diamati. Selain itu, meminta siswa untuk tampil dan 

dapat bercerita yaitu mengungkapkan kembali teks waghahan di depan kelas. 

Kemampuan berbicara siswa khususnya dalam bahasa Lampung dengan 

menggunakan model discovery learning sangat tepat untuk materi berbicara yaitu 

mengungkapkan kembali  isi teks waghahan.  

 

“Discovery Learning can be defined as the learning that takes place when the 

student is not presented with subject matter in the final form, but rathers is 

required to organize it him self”, Bruner (Syarif, 2016: 12). Discovery Learning 

didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan 

dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi 

sendiri. Dasar ide Bruner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak 

harus berperan aktif dalam belajar di kelas. 

 

Berdasarkan defenisi di atas guna menciptakan atau mewujudkan suasana 

pembelajaran bahasa dan sastra Lampung yang inovatif, kreatif dan berdaya guna 

pada penelitian ini peneliti menggunakan model discovery learning sebagai upaya 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara khususnya bahasa Lampung. 

Mengapa discovery learning dijadikan solusi untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara? karena sulitnya siswa menemukan ide atau gagasan-gagasan untuk 

bahan pembicaraan, sulitnya menemukan kosakata bahasa Lampung dan mampu 

melafalkannya dengan tepat, dan pemahaman terhadap bahan pembicaraan.  
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Berdasarkan hal tersebut model discovery learning dapat membantu siswa  

menemukan ide atau gagasan-gagasan, dapat menemukan kosakata berbahasa 

Lampung dan melafalkan dengan tepat, dan memahami bahan pembicaraan. 

Dengan menerapkan enam prosedur aplikasi model discovery learning yaitu; 

stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification dan 

generalization maka siswa dihadapkan pada pembelajaran secara aktif berusaha 

untuk menemukan masalah yang diperhadapkan sehingga ide/gagasan yang 

diperoleh dapat dijadikan dasar untuk diungkapkan sebagai bahan pembicaraan. 

 

Selanjutnya mengenai teori belajar bahasa pendidik yang profesional dapat 

memilih teori yang tepat untuk tujuan tertentu, karakteristik materi pelajaran 

tertentu, dengan ciri-ciri siswa yang dihadapi, dan dengan kondisi lingkungan 

serta sarana prasarana yang tersedia. Peneliti merujuk pada strategi belajar bahasa 

menurut cohen,dkk (1996: 3), Rubin (1987: 23), O‘Malley dan chamot (1990: 34), 

Oxford (1990a: 8), Wenden (1991: 18), Querol (2010: 24), Svetlana, dkk (2014), 

Kinoshita (2003) dan proses belajar bahasa menurut Krashen (1976) dan 

Byalistok (1978). Oxford (1990a: 8) berpendapat bahwa Strategi Belajar Bahasa 

(SBB) adalah kegiatan yang digunakan oleh pembelajar untuk membantu 

pemerolehan, penyimpanan, pencarian dan penggunaan informasi. Krashen (1976) 

menyimpulkan bahwa proses penguasaan bahasa anak kecil berbeda dengan 

proses penguasaan orang dewasa. 

 

Kesulitan yang dihadapi siswa dalam berbicara berdasarkan data nilai kemampuan 

berbicara yaitu faktor kognitif (tidak menguasai topik atau materi yang 

disampaikan serta tidak menguasai penggunaan bahasa Lampung dengan baik dan 
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benar) dan faktor afektif (kecemasan, ragu-ragu, waswas, dan ketergesaan) yang 

disebabkan oleh pengembangan kognitif, metakognitif, afektif, dan dimensi sosial 

siswa dalam pembelajaran belum maksimal karena hanya terbatas pada teori dan 

saran. Oleh sebab itu, strategi belajar bahasa yang dipilih dalam pembelajaran 

berbicara sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi adalah strategi kognitif, 

strategi metakognitif, strategi sosial, dan strategi afektif. 

 

Pertama, strategi kognitif, digunakan karena berbicara memerlukan pemahaman 

pengetahuan dan penguasaan tentang isi pembicaraan dan kaidah bahasa sebagai 

media penyampaiannya. Kedua, strategi metakognitif, digunakan karena kognitif 

yang dimiliki para pembelajar memerlukan pengontrolan dalam penggunaannya. 

Dalam hubungan ini Oxford (1990a: 135) mengemukakan bahwa strategi 

metakognitif memungkinkan pembelajar untuk mengontrol kognisi mereka. Flavel 

(1987) mengemukakan bahwa strategi metakognitif dirancang untuk memantau 

kemajuan kognitif. Strategi metakognitif memerintahkan proses yang digunakan 

untuk mengontrol aktivitas kognitif dan untuk memastikan bahwa tujuan kognitif 

telah dipenuhi. Livingston (1997) berpendapat sama dengan menyatakan bahwa 

metakognisi mengacu pada pemikiran tingkat tinggi yang melibatkan kontrol aktif 

selama proses kognitif terlibat dalam belajar. Kegiatan seperti merencanakan 

bagaimana menyelesaikan tugas belajar yang diberikan, pemantauan pemahaman, 

dan mengevaluasi kemajuan penyelesaian tugas adalah metakognisi alamiah. 

 

Ketiga, strategi afektif, digunakan karena dalam berbicara bukan hanya ranah 

kognitif yang terlibat, melainkan juga ranah afektif. Oxford (1990a: 135). 

Keempat, strategi sosial digunakan karena untuk mengasah kognitif, 
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mengoperasionalkan metakognitif, dan mengelola ranah afektif pembelajar dapat 

dilakukan melalui kegiatan interaksi sosial dalam kelompok atau kelas. 

Sebagaimana yang dikemukakan Oxford (1990a: 135) strategi sosial menolong 

pembelajar belajar berinteraksi dengan yang lainnya. Cohen (1998: 68) 

mengemukakan bahwa strategi sosial menolong pembelajar meningkatkan 

kegiatan belajarnya dengan bekerjasama dengan pembelajar lainnya. Dalam 

hubungan ini VanPatten (1996: 151) menyatakan yang dipertimbangkan dalam 

pembelajaran bukan hanya mekanisme kognitif, melainkan juga dimensi sosial 

yang juga akan membangun afektif pembelajar. Proses pemerolehan bahasa kedua 

dapat dilakukan dengan memahami pendekatan sosio-kognitif atau pandangan 

interaksi kognitif. 

 

Keterkaitan antara teori keterampilan berbicara, model discovery learning dan 

teks waghahan yaitu strategi kognitif, digunakan karena berbicara memerlukan 

pengetahuan dan penguasaan  tentang isi pembicaraan dan kaidah bahasa sebagai 

media penyampaiannya. Penelitian ini dengan materi waghahan pada kompetensi 

dasar mampu mengungkapkan kembali teks waghahan secara lisan dan tulisan. 

Model discovery learning digunakan karena siswa diperhadapkan pada masalah 

yang medianya adalah bahasa (teks waghahan dalam bahasa Lampung). Siswa 

mengidentifikasi teks waghahan dalam bahasa Lampung yang merupakan bahasa 

kedua dan sebagai bahasa ibu bagi sebagian masyarakat penuturnya. Peserta didik 

didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan dengan 

mencari informasi sendiri kemudian mengorganisasi atau membentuk 

(konstruktif) apa yang mereka ketahui dan pahami dalam suatu bentuk akhir. 
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Dengan kata lain siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri baik secara 

individu atau kelompok. 

 

Peneliti juga merujuk pada teori belajar behavioristik, konstruktivisme dan 

kognitif. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku 

sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon dengan kata lain, 

belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal 

kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil 

interaksi antara stimulus dan respon, Budiningsih (2014: 20).  

 

Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses 

pembentukan pengetahuan. Pembentukan  ini dilakukan si-belajar. Si-belajar 

harus aktif melakukan kegiatan, menyusun konsep, aktif berpikir, dan memberi 

makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Siswa mengkonstruksikan 

pengetahuannya sendiri secara optimal. Teori belajar konstruktivistik yang 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran akan memberikan sumbangan besar 

dalam bentuk manusia yang kreatif, produktif, dan mandiri. 

 

Budiningsih (2014: 51) mengemukakan bahwa belajar menurut teori kognitif 

adalah perubahan persepsi dan pemahaman, yang tidak selalu berbentuk tingkah 

laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Menurut piaget, kegiatan belajar terjadi 

sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta 

melalui proses asimilasi, akomodasi dan equibrasi. Brunner mengatakan bahwa 

belajar terjadi ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan atau informasi, dan 

bukan ditentukan oleh umur. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap 

enaktif, ikonik, dan simbolik. Ausubel mengatakan bahwa proses belajar terjadi 
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jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya 

dengan pengetahuan baru. 

 

Pembelajaran bahasa Lampung bertujuan 1) memperoleh pengalaman berbahasa 

dan bersastra Lampung; 2) menghargai dan membanggakan bahasa Lampung 

yang juga merupakan bahasa ibu pada sebagian masyarakatnya; 3) memahami 

bahasa dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta mampu menggunakannya secara 

tepat dan kreatif untuk berbagai konteks (tujuan, keperluan, dan keadaan); 4) 

menggunakan bahasa Lampung untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

kematangan emosional, dan kematangan sosial; 5) memiliki kemampuan dan 

kedisiplinan dalam berbahasa Lampung (berbicara, mendengar, membaca, 

menulis, dan berpikir); 6) menikmati dan memanfaatkan karya sastra Lampung 

untuk meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan berbahasa Lampung, 

mengembangkan kepribadian dan memperluas wawasan kehidupan; 7) 

menghargai dan membanggakan sastra Lampung sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Lampung; 8) membaca dan menulis aksara Lampung sesuai 

konteks, (Disdik Prov. Lampung 2014: 7). 

 

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa Lampung berfungsi 

sebagai (1) lambang kebanggan daerah Lampung, (2) lambang identitas daerah 

Lampung, (3) alat komunikasi di dalam keluarga dan masyarakat Lampung, (4) 

sarana pendukung budaya Lampung dan budaya Indonesia, serta (5) pendukung 

sastra Lampung dan sastra Indonesia. Di dalam hubungannya dengan fungsi 

bahasa Indonesia, bahasa Lampung berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa 
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Indonesia dan (2) salah satu sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa 

Indonesia (Sanusi 2014: 5). 

 

Sesuai dengan tujuan dan fungsi bahasa daerah khususnya bahasa Lampung yang 

telah dikemukakan di atas pembelajaran keterampilan berbicara melalui model 

discovery learning dengan menggunakan teks waghahan tanpa mengabaikan sisi 

keilmuannya penting untuk ditingkatkan dengan adanya praktik berbicara. Seperti 

diketahui, materi waghahan adalah bagian dari materi pembelajaran berbicara 

pada kurikulum. Keterampilan berbicara tidak dapat diajarkan secara teori atau 

melalui buku-buku saja melainkan perlu ada praktik dan latihan. Belajar akan 

lebih baik jika anak mengalami apa yang dipelajari bukan hanya sekedar melihat 

atau mengetahui secara teori saja. 

 

Untuk dapat menciptakan suasana yang diharapkan dapat diwujudkan dengan cara 

sebagai berikut; 1) pendidik dan siswa saling belajar dan membelajarkan. 

Pendidik harus terampil menggunakan model saat pembelajaran disesuaikan 

dengan jam, situasi, dan kondisi pada waktu pembelajaran berlangsung. 

Penyampaian materi yang monoton akan menyebabkan kejenuhan dan kebosanan. 

Metode yang bervariasi dan menarik mengakibatkan penyajian bahan lebih 

menarik perhatian siswa, mudah dimengerti siswa sehingga kelas menjadi hidup 

dan tidak membosankan; 2) menumbuhkan motivasi sangat penting untuk 

memajukan perkembangan belajar siswa. Melalui proses belajar, bila motivasi 

guru baik dan tepat sasaran dapat meningkatkan kegiatan belajar; 3) memiliki 

tujuan yang jelas. Dengan tujuan belajar yang jelas dapat membuat siswa belajar 

dengan tekun, giat, dan semangat karena mereka tahu apa yang akan diperoleh 
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dalam pembelajaran; 4) menggunakan model dan media disesuaikan dengan 

materi yang akan diajarkan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik (Lisnaini: 2010: 3). 

 

Keinginan dan harapan dalam pembelajaran bahasa Lampung siswa diharapkan 

dapat berkomunikasi, terampil berbicara dengan mengungkapkan gagasan/ide 

pokok isi waghahan melalui nilai-nilai moral, dan unsur-unsur intrinsik yang 

terkandung di dalam waghahan dengan menggunakan bahasa Lampung, selain 

memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan juga musti diajarkan.  

 

Atas dasar keinginan dan harapan itu peneliti mengambil judul ―Peningkatan 

Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Lampung Melalui Model Discovery 

Learning Dengan Teks Waghahan pada Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 4 

Bandar Lampung Semester Genap Tahun 2016/2017‖. Jenis penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu penelitian yang memberikan informasi 

bagaimana tindakan yang tepat untuk meningkatkan aktivitas peserta didik dengan 

pembelajaran yang kontekstual dan berdampak pada peningkatan kinerja guru dan 

hasil belajar peserta didik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah perencanaan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa 

Lampung melalui model discovery learning dengan teks waghahan pada 

siswa kelas VIII A di SMP Negeri 4 Bandar Lampung semester genap tahun 

2016/2017? 
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2) Bagaimanakah pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Lampung melalui 

model discovery learning dengan teks waghahan pada siswa kelas VIII A di 

SMP Negeri 4 Bandar Lampung semester genap tahun 2016/2017? 

3) Bagaimanakah hasil pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Lampung 

melalui model discovery learning dengan teks waghahan pada siswa kelas 

VIII A di SMP Negeri 4 Bandar Lampung semester genap tahun 2016/2017? 

4) Bagaimanakah peningkatan nilai keterampilan berbicara bahasa Lampung 

siswa melalui model discovery learning dengan teks waghahan pada siswa 

kelas VIII A di SMP Negeri 4 Bandar Lampung semester genap tahun 

2016/2017? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

1) mendeskripsikan perencanaan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa 

Lampung melalui model discovery learning dengan teks waghahan pada 

siswa kelas VIII A di SMP Negeri 4 Bandar Lampung semester genap tahun 

2016/2017. 

2) mendeskripsikan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Lampung 

melalui model discovery learning dengan teks waghahan pada siswa kelas 

VIII A di SMP Negeri 4 Bandar Lampung semester genap tahun 2016/2017. 

3) mendeskripsikan hasil pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Lampung 

melalui model discovery learning dengan teks waghahan pada siswa kelas 

VIII A SMP Negeri 4 Bandar Lampung semester genap tahun 2016/2017. 
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4) meningkatkan nilai keterampilan berbicara bahasa Lampung melalui model 

discovery learning dengan teks waghahan pada siswa kelas VIII A di SMP 

Negeri 4 Bandar Lampung semester genap tahun 2016/2017. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis maupun secara 

praktis. Adapun manfaat teoretis dan praktis di bawah ini. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan berkenaan dengan model pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Lampung melalui model discovery learning 

dengan teks waghahan pada pembelajaran bahasa Lampung. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru, 

sekolah, almamater dan peneliti. 

1) Manfaat untuk Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa yaitu memperoleh 

pengalaman mengungkapkan ide pokok waghahan berbahasa Lampung, 

meningkatkan daya aktivitas, apresiatif, keberanian siswa berbicara, siswa 

memanfaatkan model discovery learning dengan media teks waghahan untuk 

mendapat/mengungkap ide yang dijadikan bahan pembicaraan. 

2) Manfaat untuk Guru 

Hasil penelitian ini berguna bagi guru bahasa Lampung di SMPN 4 Bandar 

Lampung dalam upaya meningkatkan keterampilan berbicara, meningkatnya 

kompetensi pedagogik guru bahasa Lampung, khususnya dalam pembelajaran 
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berbicara berbahasa Lampung, memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dengan menyusun RPP keterampilan berbicara bahasa Lampung 

melalui model discovery learning dengan teks waghahan bahasa Lampung, 

memberi inspirasi bagi guru di sekolah untuk mengadakan PTK tentang model 

dan media pembelajaran yang lain. 

3) Manfaat untuk Sekolah 

Hasil penelitian ini berguna bagi sekolah untuk memperoleh informasi dalam 

menerapkan model discovery learning dengan teks waghahan pada 

pembelajaran keterampilan berbicara di sekolah, menambah wawasan bagi 

guru mata pelajaran lain di sekolah dalam hal pemanfaatan media dan 

pemilihan metode dalam proses pembelajaran di sekolah. 

4) Manfaat untuk Almamater 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Pascasarjana Universitas Lampung 

khususnya Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai bahan 

pengembangan dan masukan dalam meningkatkan kualitas kelulusan yang 

berwawasan luas dan terampil di bidang pembelajaran bahasa Lampung. 

5) Manfaat untuk Peneliti 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti yang telah memperoleh 

pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran discovery learning 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Lampung dengan teks 

waghahan, meningkatkan profesionalisme dalam memilih alternatif model 

pembelajaran discovery learning, memotivasi untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut 

bagi peneliti. 
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1.5 Lingkup Penelitian 

Lingkup penelitian ini sebagai berikut. 

1) Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pembelajaran keterampilan berbicara bahasa 

Lampung melalui model discovery learning dengan teks waghahan. 

2) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VIII A semester genap tahun 

pelajaran 2016/2017. 

3) Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 4 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2016/2017. 

4) Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2016/2017. 

 

Uraian pendahuluan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilaksanakan 

karena adanya permasalahan yang timbul dalam pembelajaran di kelas, yaitu 

belum adanya ketuntasan siswa dalam mencapai KKM pada kompetensi 

kemampuan berbicara siswa dengan menggunakan bahasa Lampung yang pada 

faktanya sulit dilakukan siswa.  

 

Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan 

pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Lampung, mendeskripsikan 

pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Lampung, mendeskripsikan hasil 
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pembelajaran bahasa Lampung, meningkatkan nilai keterampilan berbicara bahasa 

Lampung, melalui model discovery learning dengan teks waghahan. 

 

Manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoretis yaitu; hasil penelitian 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan berkenaan 

dengan model discovery learning dengan teks waghahan pada pembelajaran 

bahasa Lampung dan manfaat praktis yaitu; hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi siswa, guru, sekolah, almamater dan peneliti. Lingkup penelitian ini ialah 

objek penelitian ini ialah pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Lampung 

melalui model discovery learning dengan teks waghahan subjek penelitian ini 

ialah guru dan siswa kelas VIII A, tempat penelitian di SMPN 4 Bandar 

Lampung, dan waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2016/2017. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori yang digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini yaitu; 

teori belajar, teori belajar bahasa dan strategi belajar bahasa, pembelajaran, 

pembelajaran bahasa Lampung di SMP, keterampilan berbicara, pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Lampung, model-model pembelajaran, discovery 

learning, discovery learning dalam pembelajaran keterampilan berbicara, media 

pembelajaran dengan teks waghahan, penelitian yang relevan, prosedur 

pembelajaran (langkah-langkah pembelajaran), kelebihan dan kelemahan, 

kerangka pikir, dan hipotesis tindakan. Selanjutnya peneliti memaparkan teori-

teori tersebut sebagai berikut. 

 

2.1 Teori Belajar  

Pendidik yang profesional dapat memilih teori yang mana yang tepat untuk tujuan 

tertentu, karakteristik materi pelajaran tertentu, dengan ciri-ciri siswa yang 

dihadapi, dan dengan kondisi lingkungan serta sarana prasarana yang tersedia. 

Teori belajar dalam penelitian ini peneliti merujuk pada teori belajar behavioristik, 

konstruktivistik, dan kognitif. Teori belajar tersebut dijelaskan berikut ini. 

 

2.1.1 Teori Belajar Behavioristik dan Penerapannya dalam Pembelajaran 

Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat 

dari adanya interaksi antara stimulus dan respon dengan kata lain, belajar 
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merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk 

bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan 

respon, Budiningsih (2014: 20). Sesorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia 

dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, anak belum 

dapat berhitung perkalian. Walaupun ia sudah berusaha giat, dan gurunyapun 

sudah mengajarkannya dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat 

mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Karena ia 

belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar.  

 

Menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus 

dan keluaran atau output yang berupa respons. Dalam contoh di atas, stimulus 

adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa misalnya daftar perkalian, alat 

peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu, untuk membantu belajar siswa, 

sedangkan respons adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang 

diberikan oleh guru tersebut.  

 

Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja 

yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau 

hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indra. Sedangkan respon yaitu 

reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa 

pikiran, perasaan atau gerakan tindakan. Dari definisi belajar tersebut maka 

menurut Thorndike perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat 

berwujud konkrit yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkrit yaitu yang tidak 

dapat diamati.Perubahan tingkah laku dapat berwujud sesuatu yang dapat diamati 

dan yang tidak dapat diamati. Stimulus dari lingkungan dan proses kognitif yang 
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dilakukan pembelajar dapat menyebabkan timbulnya respon sehingga setiap 

individu dapat membangun sendiri pengetahuannya, Thorndike (Budiningsih, 

2004: 21).  

 

2.1.2 Teori Belajar Konstruktivistik dan Penerapannya dalam 

Pembelajaran 

 

Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses 

pembentukan pengetahuan. Pembentukan  ini dilakukan si-belajar. Si-belajar 

harus aktif melakukan kegiatan, menyusun konsep, aktif berpikir, dan memberi 

makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Siswa mengkonstruksikan 

pengetahuannya sendiri secara optimal. Teori belajar konstruktivistik yang 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran akan memberikan sumbangan besar 

dalam bentuk manusia yang kreatif, produktif, dan mandiri. 

 

Dari penjelasan di atas, belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku. Ciri-ciri 

perubahan tingkah laku tersebut adalah sebagai berikut (Slameto, 2003: 3-5): 

a) perubahan terjadi secara sadar ini berarti seseorang yang belajar akan 

menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan 

telah terjadi adanya suatu perubahan pada dirinya. 

b) perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional sebagai hasil belajar, 

perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara 

berkesinambungan, tidak statis. Satu perubahan yang terjadi akan 

menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun 

proses belajar berikutnya. 

c) perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif dalam perbuatan belajar, 

perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh 

sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

 

 

2.1.3 Teori Belajar Kognitif dan Penerapannya dalam Pembelajaran 

Budiningsih 2014: 51 mengemukakan bahwa belajar menurut teori kognitif adalah 

perubahan persepsi dan pemahaman, yang tidak selalu berbentuk tingkah laku 
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yang dapat diamati dan dapat diukur. Menurut piaget, kegiatan belajar terjadi 

sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta 

melalui proses asimilasi, akomodasi dan equibrasi. Brunner mengatakan bahwa 

belajar terjadi ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan atau informasi, dan 

bukan ditentukan oleh umur. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap 

enaktif, ikonik, dan simbolik. Ausubel mengatakan bahwa proses belajar terjadi 

jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya 

dengan pengetahuan baru. 

 

Peneliti merujuk pada teori behavioristik, konstruktivisme dan kogitif. Menurut 

teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 

adanya interaksi antara stimulus dan respon dengan kata lain, belajar merupakan 

bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah 

laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon, 

Budiningsih (2014: 20). Sesorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat 

menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, anak belum dapat 

berhitung perkalian. Walaupun ia sudah berusaha giat, dan gurunyapun sudah 

mengajarkannya dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat 

mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Karena ia 

belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar.  

 

Sedangkan menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses 

pembentukan pengetahuan. Pembentukan  ini dilakukan si-belajar. Si-belajar 

harus aktif melakukan kegiatan, menyusun konsep, aktif berpikir, dan memberi 

makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Siswa mengkonstruksikan 
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pengetahuannya sendiri secara optimal. Teori belajar konstruktivistik yang 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran akan memberikan sumbangan besar 

dalam bentuk manusia yang kreatif, produktif, dan mandiri. Dengan demikian 

penulis menyimpulkan bahwa belajar adalah proses berfikir dan aktivitas belajar 

yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku yang lebih baik, perubahan 

terjadi akibat adanya pengalaman dan latihan. 

 

2.2 Teori Belajar Bahasa 

Konsep tentang proses penguasaan bahasa kedua atau asing sudah banyak diteliti 

orang. Ada yang meninjau dari situasi formal ada pula yang meninjau dari sisi 

alamiah. Situasi formal selalu dikaitkan dengan situasi di sekolah (ada guru, 

murid, tujuan, kurikulum, metode, buku), sedangkan situasi alamiah selalu 

dikaitkan dengan keluarga/masyarakat (tidak ada guru, tujuan, kurikulum, metode, 

buku).  

 

Teori belajar bahasa yang dipaparkan dalam penelitian ini ialah strategi belajar 

bahasa menurut Oxford (1990a: 8) dan  hasil penelitian tiga orang ahli yang 

banyak meneliti proses penguasaan bahasa kedua atau bahasa asing, yaitu Stephen 

Krashen (1976), Bialystok (1976), Stevicks (1980), selanjutnya akan dipaparkan 

sebagai berikut. 

 

2.2.1 Strategi Belajar Bahasa Menurut Oxford  

Oxford (1990: 8) berpendapat bahwa strategi belajar bahasa (SBB) adalah 

kegiatan yang digunakan oleh pembelajar untuk membantu pemerolehan, 

penyimpanan, pencarian dan penggunaan informasi. Strategi belajar bahasa adalah 

langkah-langkah dan perilaku mental yang digunakan pembelajar dalam 
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mempelajari bahasa baru dan juga digunakan untuk mengarahkan diri dan 

berupaya terlibat dalam proses belajarnya, Wenden (1991: 18).  

 

Svetlana, dkk (2014) berpendapat bahwa pembelajar tidak selalu menyadari 

penggunaan SBB untuk membuat belajar mereka lebih cepat dan lebih efektif. 

Oleh karena itu, pengajar harus terampil berupaya agar pembelajar 

mengembangkan kesadaran akan SBB dan memungkinkan pembelajar 

menggunakan lebih luas berbagai strategi yang tepat untuk sukses lebih lanjut 

dalam pembelajaran bahasa. Kinoshita (2003) mengungkapkan bahwa 

pembelajaran bahasa dengan strategi belajar bahasa (SBB)  adalah pendekatan 

yang bertujuan meningkatkan kesadaran pembelajar akan SBB dan 

mempraktikkannya sehingga pembelajar menjadi pemakai SBB yang lebih baik 

dan dianggap lebih efisien serta lebih tinggi.  

 

Menurut Cohen (1996a: 3) strategi belajar bahasa adalah pikiran dan perilaku 

sadar yang digunakan oleh pembelajar untuk memfasilitasi tugas-tugas 

pembelajaran bahasa dan untuk personalisasi proses pembelajaran bahasa. 

Menurut Rubin (1987: 23) strategi belajar bahasa adalah strategi yang 

memberikan konstribusi pada pengembangan sistem bahasa yang dibangun 

pembelajar. Menurut O‘Malley dan Chamot (1990: 34) strategi belajar bahasa 

adalah cara khusus dalam pengolahan informasi yang meningkatkan pemahaman, 

pembelajaran, atau pemertahanan informasi. 

 

Pendapat-pendapat di atas mengisyaratkan bahwa strategi belajar bahasa pada 

hakikatnya adalah kegiatan yang dilakukan atas inisiatif pembelajar sendiri. 

Dalam hubungan ini Querol (2010: 24) mengemukakan bahwa strategi belajar 
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bahasa dalam sains diklasifikasikan sebagai inisiasi. Inisiasi dalam pembelajaran 

bisa berupa inisiasi pembelajar atau inisiasi pengajar,  

 

Berdasarkan pendapat di atas strategi belajar bahasa yang digunakan dalam 

berbicara diartikan sebagai rancangan pembelajaran yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengevaluasian berbicara yang didasarkan pada perilaku khusus 

siswa (strategi kognitif, strategi metakognitif, strategi afektif, dan strategi sosial). 

Strategi belajar bahasa digunakan untuk meningkatkan pemerolehan, 

penyimpanan, pemertahanan, pemanggilan, dan penggunaan informasi tentang isi 

dan bahasa. Pentingnya strategi belajar bahasa (SBB) dalam pembelajaran 

berbicara disebabkan penggunaan strategi belajar bahasa (SBB) sering tidak 

disadari oleh pembelajar dalam menguasai bahasa.  

 

2.2.1.1 Karakteristik Strategi Belajar Bahasa 

Karakteristik strategi belajar bahasa menurut Oxford sebagai berikut.  

1) Menurut Oxford (1990a: 9-14) strategi belajar bahasa memiliki karakteristik 

berikut. 

a) Berkontribusi untuk mencapai tujuan utama kompetensi komunikatif  

Penggunaan strategi belajar bahasa yang tepat berorientasi pada pencapaian 

kompetensi komunikatif. Pengembangan kompetensi komunikatif memerlukan 

interaksi yang realistis antara pembelajar dengan penggunaan bahasa yang 

bermakna secara kontekstual. Strategi belajar bahasa membantu pembelajar 

berpartisipasi aktif dalam komunikasi otentik. Strategi tersebut beroperasi baik 

dalam cara umum maupun khusus untuk mendorong pengembangan 

kompetensi komunikatif. Misalnya strategi metakognitif membantu pembelajar 
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untuk mengatur kognisi mereka sendiri untuk fokus, merencanakan, 

mengevaluasi kemajuan mereka menuju kompetensi komunikatif. Strategi 

afektif mengembangkan kepercayaan diri dan ketekunan yang diperlukan 

pembelajar untuk melibatkan diri secara aktif dalam belajar bahasa. Hal ini 

merupakan persyaratan untuk mencapai kompetensi komunikatif. Strategi 

sosial meningkatkan interaksi dan pemahaman yang lebih empatik yang 

merupakan dua hal yang diperlukan untuk mencapai kompetensi komunikatif. 

 

Kompetensi pembelajar dapat tumbuh melalui strategi dengan bertindak 

dengan cara tertentu untuk mendorong aspek-aspek tertentu dari kompetensi 

komunikatif yang harus dicapai, yaitu kompetensi gramatika, kompetensi 

sosiolinguistik, kompetensi wacana, dan kompetensi strategi. Misalnya, 

penggunaan strategi memori (meninjau struktur, penalaran deduktif, dan 

analisis kontrasif) memperkuat ketepatan penggunaan gramatika. Penggunaan 

srategi sosial (mengajukan pertanyaan, bekerjasama dengan pembelajar lain) 

membantu mengembangkan kompetensi sosiolinguistik. 

b) Memungkinkan pembelajar untuk menjadi lebih mandiri 

Strategi belajar bahasa (SBB)  mendorong kemandirian pembelajar lebih besar. 

Kemandirian sangat penting bagi pembelajar karena mereka tidak akan selalu 

bersama-sama dengan pengajar yang membimbing mereka ketika mereka 

menggunakan bahasa di luar kelas. Selain itu, kemandirian sangat penting 

untuk pengembangan kemampuan berbahasa secara aktif. Banyak pembelajar 

bahasa (bahkan orang dewasa) yang pasif dan terbiasa disuapi. Oleh karena itu, 

harus ada upaya untuk melatih pembelajar bukanlah konsep yang mudah. 

Melatih pembelajar yang memiliki tanggung jawab harus dilakukan secara 
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bertahap. Pembelajar diarahkan secara bertahap untuk memiliki kepercayaan 

diri, keterlibatan, dan kemampuan berbahasa yang lebih besar. 

c) Memperluas peran pengajar 

Dengan menggunakan strategi belajar bahasa (SBB) pengajar tidak dipandang 

secara tradisional sebagai figur otoritas dengan peran sebagai orang tua, 

instruktur, direktur, manajer, hakim, pemimpin, evaluator, pengawas, 

melainkan berperan sebagai fasilitator, pemandu, konsultan, penasihat, 

koordinator, narasumber, ahli diagnostik, dan komunikator. Pengajar 

mengidentifikasi strategi belajar dan melakukan pelatihan perihal penggunaan 

SBB untuk membantu pembelajar menjadi lebih mandiri. 

d) Berorientasi pada pemecahan masalah 

SBB digunakan untuk memecahkan masalah sehingga pembelajar mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya strategi afektif digunakan untuk 

membantu pembelajar yang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. 

Pembelajar tersebut dilatih agar bisa rileks ketika belajar bahasa sehingga dia 

memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. 

e) Merupakan tindakan spesifik yang diambil oleh pembelajar 

Strategi belajar bahasa (SBB) adalah tindakan tertentu atau perilaku yang 

dilakukan oleh pembelajar untuk memecahkan masalah sehingga 

meningkatkan kemampuan mereka. Misalnya, membuat catatan, merencanakan 

untuk tugas bahasa, mengevaluasi diri, dan menebak secara cerdas adalah 

tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. 
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f) Melibatkan banyak aspek belajar dari pembelajar, bukan hanya kognitif 

Strategi belajar bahasa (SBB) tidak terbatas pada fungsi kognitif. Strategi juga 

mencakup fungsi metakognitif (seperti perencanaan, evaluasi, dan mengatur 

seseorang belajar sendiri), afektif, sosial, dan fungsi lainnya. 

g) Mendukung pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung 

Beberapa strategi belajar melibatkan belajar secara langsung, yaitu langsung 

berkaitan dengan materi pelajaran, yaitu berupa bahasa. Strategi yang dikenal 

sebagai strategi langsung. Strategi lain, termasuk metakognitif, afektif dan 

strategi sosial, berkontribusi tidak langsung namun memberikan dukungan 

yang kuat untuk belajar. Strategi ini dikenal sebagai strategi tidak langsung. 

Strategi langsung dan tidak langsung sama-sama penting dan berfungsi untuk 

saling mendukung dalam banyak hal. 

h) Tidak selalu bisa diamati 

SBB tidak selalu mudah diamati. Bekerjasama dengan pembelajar lain untuk 

mencapai tujuan pembelajaran merupakan strategi yang dapat diamati, tetapi 

tindakan membuat asosiasi mental, strategi memori tidak bisa diamati. 

i) Sering disadari 

Penggunaan SBB mencerminkan upaya sadar oleh pembelajar. Beberapa 

penelitipun menyarankan agar strategi-strategi digunakan sebagai tindakan 

sadar. Dalam beberapa kasus, melalui sejumlah pelatihan, strategi belajar 

seperti keterampilan atau perilaku lainnya dapat menjadi otomatis. Paradoks 

seperti itu sering terjadi karena penggunaan strategi dilakukan oleh beberapa 

pembelajar secara naluriah, baik tepat ataupun tidak, tanpa dipikirkan dan 

tanpa dikritisi. Karena itu, penilaian penggunaan strategi dalam pelatihan 
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diperlukan untuk membantu peserta didik menjadi lebih sadar akan strategi 

yang mereka gunakan dan untuk mengevaluasi kegunaan strategi tersebut. 

j) Bisa diajarkan 

Beberapa aspek dalam diri pembelajar seperti gaya belajar atau ciri kepribadian 

sangat sulit untuk berubah, sebaliknya SBB lebih mudah diajarkan atau 

dimodifikasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan strategi yang 

merupakan bagian penting dari pendidikan bahasa. Bahkan pembelajar yang 

baik dapat meningkatkan penggunaan strategi mereka melalui pelatihan. 

k) Fleksibel  

SBB fleksibel, yaitu tidak selalu ditemukan dalam urutan atau dalam pola yang 

tetap. Terdapat banyak cara yang dilakukan pembelajar untuk memilih, 

menggabungkan, atau mengurutkan strategi. Misalnya, dalam membaca 

pembelajar menggunakan skimming atau scanning kemudian ketika mereka 

membaca lebih teliti mereka melakukan tindakan berupa mencatat atau 

meringkas. 

l) Dipengaruhi oleh beberapa faktor 

Banyak faktor yang memengaruhi pilihan strategi: tingkat kesadaran, tahap 

pembelajaran, jenis tugas, tujuan yang dirumuskan pengajar, usia, jenis 

kelamin, kebangsaan/etnis, gaya belajar umum, ciri-ciri kepribadian, tingkat 

motivasi, dan tujuan untuk belajar bahasa.  

 

Jenis strategi belajar menurut Oxford (1990a: 16-21; 1990b: 15-16) yaitu 

strategi langsung dan strategi tidak langsung. Strategi langsung adalah strategi 

yang langsung berhubungan dengan bahasa dalam berbagai tugas dan situasi. 

Strategi langsung terdiri atas strategi memori untuk mengingat dan mengambil 
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informasi baru, strategi kognitif untuk memahami dan memproduksi bahasa, 

dan strategi kompensasi untuk tetap menggunakan bahasa meskipun ada 

kesenjangan pengetahuan. Strategi tidak langsung adalah strategi yang tidak 

langsung berhubungan dengan bahasa yang dipelajari, tetapi secara umum 

mengatur kegiatan belajar. Strategi tidak langsung dapat diibaratkan sutradara 

dalam drama. Strategi tidak langsung terdiri atas strategi metakognitif untuk 

merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi 

proses pembelajaran, strategi afektif untuk mengatur emosi agar dapat 

melaksanakan tugas dengan positif, dan strategi sosial untuk belajar dengan 

orang lain. Sutradara bertugas mengatur seperti pemusatan sasaran 

pertunjukkan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengecek, mengoreksi, 

melatih, mendorong, mengggembirakan, serta meyakinkan pemain agar bekerja 

sama dengan pemain yang lain. Oxford (1990: 277) mengembangkan Strategi 

Inventory Language Learning (SILL) ‗Inventori Strategi Belajar Bahasa‘. SILL 

adalah instrumen yang dirancang untuk menguji penggunaan SBB dalam 

pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing.  

 

Kesulitan yang dihadapi siswa dalam berbicara berdasarkan data nilai 

kemampuan berbicara yaitu faktor kognitif (tidak menguasai topik atau materi 

yang disampaikan serta tidak menguasai penggunaan bahasa Lampung dengan 

baik dan benar) dan faktor afektif (kecemasan, ragu-ragu, waswas, dan 

ketegasan) yang disebabkan oleh pengembangan kognitif, metakognitif, afektif, 

dan dimensi sosial siswa dalam pembelajaran belum maksimal karena hanya 

terbatas teori dan saran. Oleh karena itu, SBB yang dipilih dalam pembelajaran 
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berbicara sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi adalah strategi 

kognitif, strategi metakognitif, strategi sosial, dan strategi afektif. 

 

Pertama, strategi kognitif, digunakan karena berbicara memerlukan 

pemahaman pengetahuan dan penguasaan tentang isi pembicaraan dan kaidah 

bahasa sebagai media penyampaiannya. Kedua, strategi metakognitif, 

digunakan karena kognitif yang dimiliki para pembelajar memerlukan 

pengontrolan dalam penggunaannya. Dalam hubungan ini Oxford (1990a: 135) 

mengemukakan bahwa strategi metakognitif memungkinkan pembelajar untuk 

mengontrol kognisi mereka. Flavel (1987) mengemukakan bahwa strategi 

metakognitif dirancang untuk memantau kemajuan kognitif. Strategi 

metakognitif memerintahkan proses yang digunakan untuk mengontrol 

aktivitas kognitif dan untuk memastikan bahwa tujuan kognitif telah dipenuhi. 

Livingston (1997) berpendapat sama dengan menyatakan bahwa metakognisi 

mengacu pada pemikiran tingkat tinggi yang melibatkan kontrol aktif selama 

proses kognitif terlibat dalam belajar. Kegiatan seperti merencanakan 

bagaimana menyelesaikan tugas belajar yang diberikan, pemantauan 

pemahaman, dan mengevaluasi kemajuan penyelesaian tugas adalah 

metakognisi alamiah. 

 

Ketiga, strategi afektif, digunakan karena dalam berbicara bukan hanya ranah 

kognitif yang terlibat, melainkan juga ranah afektif. Oxford (1990a: 135). 

Keempat, strategi sosial digunakan karena untuk mengasah kognitif, 

mengoperasionalkan metakognitif, dan mengelola ranah afektif pembelajar 

dapat dilakukan melalui kegiatan interaksi sosial dalam kelompok atau kelas. 
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Sebagaimana yang dikemukakan Oxford (1990a: 135) strategi sosial menolong 

pembelajar belajar berinteraksi dengan yang lainnya. Cohen (1998a: 68) 

mengemukakan bahwa strategi sosial menolong pembelajar meningkatkan 

kegiatan belajarnya dengan bekerjasama dengan pembelajar lainnya. Dalam 

hubungan ini VanPatten (1996: 151) menyatakan yang dipertimbangkan dalam 

pembelajaran bukan hanya mekanisme kognitif, melainkan juga dimensi sosial 

yang juga akan membangun afektif pembelajar. Proses pemerolehan bahasa 

kedua dapat dilakukan dengan memahami pendekatan sosio-kognitif atau 

pandangan interaksi kognitif. 

 

2.2.1.2 Strategi Kognitif Menurut Oxford 

Strategi kognitif digunakan untuk menggunakan bahasa dan untuk memahami 

cara kerjanya. Strategi kognitif meliputi berlatih, menerima dan mengirim 

pesan, menganalisis dan penalaran, menciptakan struktur untuk masukan dan 

keluaran. 

(1) Berlatih 

Berlatih bisa dilakukan dengan strategi berikut. 

(a) Mengulangi, mengatakan, atau melakukan sesuatu berulang-ulang, 

mendengarkan sesuatu beberapa kali, berlatih meniru pembicara asli 

(b) Berlatih secara formal dalam berbahasa lisan (pelafalan dan intonasi) 

atau berbahasa tulis  

(c) Mengenali dan menggunakan rumus dan pola 

(d) Mengombinasikan atau menggabungkan unsur yang dikenal dengan 

cara-cara baru untuk menghasilkan urutan baru, seperti dalam 
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menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam suatu 

kalimat sempurna 

(e) Berlatih secara naturalistik, seperti berpartisipasi dalam percakapan, 

membaca buku atau artikel, mendengarkan ceramah, atau menulis 

surat dalam bahasa baru 

(2)   Menerima dan mengirim pesan 

Strategi untuk menerima dan mengirim pesan meliputi 

(a) Mendapatkan ide dengan cepat, misalnya menggunakan skimming 

untuk menentukan gagasan utama atau scanning untuk menemukan 

rincian tertentu yang menarik. Strategi ini membantu peserta didik 

memahami dengan cepat apa yang mereka dengar atau baca dalam 

bahasa baru. Pertanyaan yang diajukan sebelum membaca akan sangat 

membantu  

(b) Menggunakan sumber untuk menerima dan mengirim pesan, baik 

sumber cetak atau sumber noncetak untuk memahami pesan yang 

masuk atau menghasilkan pesan keluar. 

(3) Menganalisis dan Bernalar 

Strategi ini digunakan untuk memahami ekspresi baru atau untuk membuat 

ekspresi baru yang meliputi 

(a) Penalaran deduktif, yaitu menggunakan aturan umum dan 

menerapkannya untuk situasi bahasa target. Ini adalah strategi top-

down dari umum ke khusus 
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(b) Menganalisis ekspresi untuk menentukan makna ekspresi baru dengan 

memecahnya menjadi bagian-bagian, dengan menggunakan makna 

berbagai bagian untuk memahami arti dari ekspresi keseluruhan 

(c) Menganalisis kontrastif dengan cara membandingkan unsur-unsur 

(bunyi, kosakata, tata bahasa) bahasa baru dengan unsur-unsur bahasa 

sendiri untuk menentukan persamaan dan perbedaan 

(d) Penerjemahan, mengonversi ekspresi bahasa target ke dalam bahasa 

asli (di berbagai tataran kata, frasa, hingga seluruh teks), atau 

mengubah bahasa ibu ke dalam bahasa sasaran; menggunakan satu 

bahasa sebagai dasar untuk memahami atau menghasilkan bahasa lain. 

(e) Mentransfer, langsung menerapkan pengetahuan kata-kata, konsep, 

atau struktur dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memahami atau 

menghasilkan ekspresi dalam bahasa baru 

(4) Menciptakan Struktur untuk Masukan dan Keluaran 

Strategi untuk membuat struktur meliputi 

(a) Mencatat, menuliskan gagasan utama atau hal-hal yang penting. 

Bentuknya bisa berupa catatan berupa konsep atau catatan yang 

sistematis 

(b) Meringkas, membuat ringkasan atau abstrak dari suatu bagian yang 

lebih panjang 

(c) Menyoroti, menggunakan berbagai teknik penekanan (seperti 

menggarisbawahi, membintangi, atau mewarnai) untuk fokus pada 

informasi penting dalam sebuah bagian 
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2.2.2 Proses Belajar Bahasa Model Krashen 

Penelitian Krashen (1976) terhadap proses penguasaan bahasa kedua atau bahasa 

asing orang dewasa menyimpulkan bahwa proses penguasaan bahasa anak kecil 

berbeda dengan orang dewasa. Lima teori penting menurut Krashen meliputi; a) 

hipotesis pemerolehan dan belajar bahasa (the acquisition-and learning 

hypothesis); b) hipotesis urutan alamiah (the natural order hypothesis); c) 

hipotesis monitor (the monitorhypothesis); d) hipotesis masukan (the 

inputhypothesis) dan;  e) hipotesis filter afektif (the affective filterhypothesis). 

 

Pertama hipotesis pemerolehan dan belajar bahasa ialah hipotesis yang 

menyatakan bahwa anak kecil dalam proses menguasai bahasa pertama terjadi 

secara ambang sadar dan bersifat alamiah. Proses ini disebut pemerolehan. Orang 

dewasa dalam proses menguasai bahasa kedua atau bahasa asing terjadi secara 

sadar melalui bentuk-bentuk bahasa dan mewujudkannya dalam bentuk verbal. 

Orang dewasa menguasai bahasa melalui kaidah-kaidah formal bahasa. Proses ini 

disebut belajar. Seorang pembelajar bahasa dewasa begitu memperoleh input 

berupa pajanan bahasa tidak segera mengungkapkannya menjadi output, tetapi 

dikoreksi terlebih dahulu dikoreksi benar tidaknya kaidah yang digunakan. 

Apabila sudah diyakini benar barulah kemudian diungkapkan. 

 

Kedua hipotesis urutan alamiah ialah hipotesis yang menyatakan bahwa 

kemampuan berbahasa seseorang itu berjenjang secara alamiah dan bersifat 

universal. Perjenjangan alamiah menunjukkan bahwa bentuk-bentuk bahasa yang 

sederhana akan dikuasai oleh anak terlebih dahulu sebelum mereka menguasai 
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bentuk-bentuk yang lebih rumit. Kalimat sederhana akan lebih mudah dikuasai 

daripada kalimat majemuk. 

 

Ketiga hipotesis monitor ialah bahwa kegiatan berbahasa melalui kaidah-kaidah 

kebahasaan yang dipelajari secara sadar hanya berfungsi sebagai monitor atau 

editor. Seseorang yang belajar bahasa dengan bekal pengetahuannya akan selalu 

membetulkan kesalahannya dalam berkomunikasi. Proses monitor hanya dapat 

berlangsung apabila memenuhi syarat-syarat; 1) ada waktu yang cukup bagi 

pembelajar untuk memilih dan menerapkan kaidah yang dipelajarinya (cukup 

waktu untuk berlatih), 2) difokuskan pada bentuk-bentuk bahasa yang benar 

menurut kaidah, dan 3) pembelajar harus memahami dan menguasai kaidah 

bahasa yang dipelajari secara benar. 

 

Keempat hipotesis input. Hipothesis ini menyatakan bahwa kemampuan 

berbahasa (output) seseorang bergantung kepada masukannya benar, keluarannya 

juga benar dan sebaliknya. Dalam proses penguasaan bahasa pada aspek 

menyimak dan membaca pemahaman memiliki peranan penting dalam program 

belajar bahasa dan kemampuan berbicara dan menulis dalam bahasa kedua akan 

mengalir dari kedua aspek tersebut. 

 

Kelima hipotesis filter afektif. Hipotesis filter afektif ialah makin besar saringan 

afektif  pembelajar akan semakin sukar menguasai bahasa kedua/asing. Wujud 

saringan afektif yang dimaksud Krashen ialah berupa hambatan psikologis 

seseorang, misalnya rasa malu, rasa cemas, rasa takut.  
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2.2.3 Proses Belajar Bahasa Model Bialystok 

 

Proses belajar bahasa model Bialystok (1978) diorganisasikan dalam 3 (tiga) 

tataran, yaitu input, knowledge, dan output. Tataran input berupa pengalaman 

berbahasa pembelajar yang telah dipajan melalui belajar membaca dan belajar 

berbicara. Dengan demikian semakin banyak anak memperoleh kesempatan 

belajar membaca atau berbicara akan semakin banyak input yang diterima. 

 

Berikutnya tataran knowledge berupa cara penyimpanan informasi. Cara 

penyimpanan informasi meliputi penyimpanan secara eksplisit berupa 

pengetahuan intuitif, dan eksplisit berupa pengetahuan secara sadar, juga berupa 

pengetahuan lain yaitu perwujudan hubungan informasi bahasa dengan budaya 

dan gesture. Kemudian tataran output bahasa ialah gambaran pemahaman dan 

pengungkapan bahasa. Pengungkapan bahasa dibedakan dalam dua tipe yaitu 

pengungkapan spontan atau pengungkapan segera dan pengungkapan lamban 

(Bialystok, 1978). 

 

2.2.4 Proses Belajar Model Stevicks 

Stevicks (1980) mengikuti jejak Krashen dan Bialystok untuk menggeluti teori 

Monitor. Istilah Stevicks untuk menggambarkan proses penguasaan bahasa 

digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut diagram Levertove Machine 

(mesin tenaga). 

 

Diagram penguasaan bahasa yang digambarkan oleh Stevicks menggambarkan 

ciri-ciri sebagai berikut; 1) hasil belajar disimpan dalam gudang pemerolehan; 2) 

belajar bahasa bisa menjadi bahan output; 3) Peranan dan fungsi pemerolehan dan 

belajar tidak terlalu pisah secara ketat; 4) Faktor afeksi menjadi rheostat 
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(potensiometer) yang bisa membuat   pembelajar sensitif terhadap sistem yang 

diperoleh. Dalam situasi tertentu seseorang mungkin dapat berbicara sangat 

lancar, tetapi pada waktu lain mungkin sangat lamban. Hal ini terjadi jika proses 

monitor sedang berlangsung, (Pranowo, 2014: 73—82). 

 

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti merujuk pada strategi belajar bahasa 

menurut Oxford (1990a: 8) strategi belajar bahasa adalah kegiatan yang 

digunakan oleh pembelajar untuk membantu pemerolehan, penyimpanan, 

pencarian dan penggunaan informasi. Strategi belajar bahasa menurut Oxford 

(1990) melibatkan banyak aspek belajar dari pembelajar, bukan hanya kognitif. 

Oleh sebab itu strategi belajar bahasa yang dipilih dalam pembelajaran berbicara 

sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi  adalah strategi kognitif, strategi 

metakognitif, strategi afektif, dan strategi sosial.  

 

Pertama, strategi kognitif, digunakan karena berbicara memerlukan pemahaman 

pengetahuan dan penguasaan tentang isi pembicaraan dan kaidah bahasa sebagai 

media penyampaiannya. Kedua, strategi metakognitif (merencanakan, 

mengorganisasikan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi proses pembelajaran), 

digunakan karena kognitif yang dimiliki para pembelajar memerlukan 

pengontrolan dalam penggunaannya. Ketiga, strategi afektif, digunakan karena 

dalam berbicara bukan hanya ranah kognitif yang terlibat, melainkan juga ranah 

afektif Oxford (1990a: 135). Keempat, strategi sosial digunakan karena untuk 

mengasah kognitif, mengoperasionalkan metakognitif, dan mengelola ranah 

afektif pembelajar dapat dilakukan melalui kegiatan interaksi sosial dalam 
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kelompok atau kelas. Selain itu peneliti juga merujuk pada  teori belajar bahasa 

menurut model Krashen dan model Bialystok. 

 

2.3 Pembelajaran 

 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan penyediaan sistem lingkungan yang 

mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa dengan mengoptimalkan 

pertumbuhan dan pengembangan potensi yang ada pada diri siswa tersebut. 

Dengan demikian guru diibaratkan sebagai sutradara yang merencanakan dengan 

matang skenario dalam RPP agar siswa beraktivitas tinggi melalui penalaran, 

mencoba, eksplorasi, inkuiri, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. 

 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang diberikan oleh pendidik agar terjadi 

proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik, Mudini dkk (2016: 5). 

Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik. Pembelajaran adalah proses penguatan yang memungkinkan peserta 

didik mampu belajar dengan sendirinya. Pembelajaran adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang mengarah 

untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan.  

 

Defenisi Pembelajaran lainya yaitu upaya mengubah masukan yang berupa siswa 

yang belum terdidik menjadi siswa yang terdidik dan siswa yang tidak memiliki 

pengetahuan menjadi siswa yang berpengetahuan serta mengubah siswa agar 

memiliki sikap, kebiasaan, atau tingkah laku yang mencerminkan eksistensi 

dirinya sebagai pribadi baik atau positif. Dengan demikian pembelajaran adalah 

kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang mempelajari suatu 



40 
 

kemampuan berfikir yang dapat membantu seseorang mempelajari sesuatu yang 

baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, 

evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar, Aunurrahman (Lisnaini 2010: 

16).    

 

2.4 Pembelajaran Bahasa Lampung di SMP 

Pembelajaran bahasa Lampung di sekolah yaitu; keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. 

Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan 

dengan penuh perhatian, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna 

komunikasi yang telah disampaikan. Berbicara adalah suatu  keterampilan 

berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, yang hanya didahului oleh 

keterampilan menyimak, dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau 

berujar dipelajari.  

 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca 

untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media 

kata-kata/bahasa tulis. Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-

lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut 

kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut (Tarigan: 2008). 

Peneliti menekankan pada keterampilan berbicara meskipun kemampuan 

berbahasa saling berhubungan atau berkaitan. 

 

Pembelajaran Bahasa Lampung di SMP berpedoman pada Peraturan Gubernur 

nomor 39 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung 
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sebagai Muatan Lokal Wajib pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah.  Pembelajaran Muatan Lokal Wajib Bahasa dan Aksara Lampung 

telah dilaksanakan di sekolah baik di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK. Dalam 

peraturan gubernur tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut. 

Pembelajaran bahasa Lampung diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik berkomunikasi dalam bahasa Lampung dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan 

apresiasi terhadap budaya dan hasil karya sastra Lampung (Pergub 

Lampung No.39 Tahun 2014: 14). 

 

Mata pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung termasuk mata pelajaran 

muatan lokal di Provinsi Lampung. Kedudukannya dalam proses 

pendidikan sama dengan kelompok mata pelajaran inti dan pengembangan 

diri. Oleh karena itu, mata pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung juga 

diujikan dan nilainya wajib dicantumkan dalam buku lapor (Pergub 

Lampung No.39 Tahun 2014: 16). 

 

 

Di sekolah menengah pertama (SMP) pada kurikulum 2013 kompetensi dasar  

menunjukan berperilaku piil pesenggiri dan proaktif dalam menggunakan bahasa 

Lampung disajikan di kelas VIII. Kompetensi dasar untuk pokok bahasan tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Mensyukuri, menghargai dan menghayati keberadaan bahasa Lampung 

sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa sebagai sarana komunikasi 

melalui kegiatan memahami pepaccur, wacana deskripsi lamban balak, 

mantra dan surat (8.1.1) 

 

Mensyukur, menghargai, dan menghayati keberadaan bahasa Lampung 

sebagai anugrah Tuhan yang Maha Esa sebagai sarana kegiatan pepung 

dan memandu acara (8.1.2). 

 

Menunjukkan perilaku piil pesenggiri dan proaktif dalam menggunakan 

bahasa Lampung untuk melakukan kegiatan pepung dan memandu acara 

(8.2.2). 

 

Mengidentifikasi, menelaah dan memahami teks pepung sesuai dengan 

kaidah-kaidahnya (8.3.5). 

 

Memahami, menelaah, dan Mengidentifikasi teks memandu acara sesuai 

dengan kaidah-kaidahnya (8.3.6). 
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Mengungkapkan dan menjelaskan informasi pada teks wacana deskripsi 

lamban balak dengan benar secara lisan dan tulisan (8.4.2). 

 

Menaksirkan, menanggapi dan mengekspresikan pepung sesuai dengan 

kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan (8.4.5). 

 

Menyusun, menanggapi dan memperagakan memandu acara sesuai dengan 

kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan (8.4.6). 

 

Menyusun, dan menanggapi pengalaman pribadi sesuai dengan kaidah-

kaidahnya secara lisan dan tulisan (8.4.7). 

 

 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran bahasa 

Lampung SMP kelas VIII, standar kompetensi dan kompetensi dasar berbicara 

sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Keterampilan 

Berbicara dalam KTSP Kelas VIII 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Semester Ganjil 

Mendengar 

1. Memahami dan  mengungkapkan isi 

wacana lisan baik sastra maupun  

nonsastra 

1.1 Mengungkapkan kembali isi 

wacana lisan tentang obyek-obyek 

wisata dengan kalimat-kalimat 

sederhana (bahasa Lampung) 

 

Berbicara  

2.  Mengungkapkan gagasan dan 

melaporkan perjalanan dengan 

menggunakan bahasa Lampung 

secara tepat melalui kegiatan 

berteka-teki dan bercerita 

2.1Menyampaikan dan menjawab teka-

teki berbahasa Lampung 

2.2 Melaporkan pengalaman perjalanan 

dengan menggunakan bahasa 

Lampung yang sederhana melalui 

kegiatan bercerita 

Membaca 

3. Membacakan dan menceritakan isi 

wacana yang ditulis dalam 

bahasa/aksara Lampung 

3.2 Menceritakan kembali isi cerita 

Lampung (legenda yang dibaca) 

Semester Genap 

Mendengar 

1. Memahami berbagai wacana lisan 

baik sastra maupun nonsastra 

melalui kegiatan mencatat dan 

menceritakan kembali 

1.1 Mengungkapkan/menceritakan 

kembali isi cerita dalam bahasa 

Lampung  

1.2 Menceritakan kembali isi puisi 

(pepaccur) dalam bahasa Lampung 

dengan kalimat sederhana 

Berbicara  

2.  Mengekspresikan dan 

mengungkapkan gagasan dengan 

menggunakan bahasa Lampung 

sesuai dengan konteks 

2.2 Mengundang dengan menggunakan 

bahasa Lampung yang santun 
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Berdasarkan kurikulum 2013 dan KTSP di atas kompetensi dasar masih saling 

berkaitan yaitu tentang perilaku piil pesenggiri dan siswa proaktif dalam 

menggunakan bahasa Lampung. Peneliti menggunakan KTSP karena di SMP 

Negeri 4 Bandar Lampung masih menggunakan KTSP.  

 

Kompetensi dasar pada KTSP mata pelajaran bahasa Lampung kelas VIII yaitu 

mengungkapkan kembali isi wacana lisan tentang obyek-obyek wisata dengan 

kalimat bahasa Lampung yang sederhana, mengungkapkan kembali cerita dalam 

bahasa Lampung, menyampaikan teka-teki berbahasa Lampung, memahami isi 

wacana narasi (legenda) yang ditulis dalam bahasa Lampung, melaporkan 

pengalaman perjalanan dengan menggunakan bahasa Lampung yang sederhana 

melalui kegiatan bercerita, mengungkapkan/menceritakan kembali isi cerita dalam 

bahasa Lampung, menceritakan kembali isi puisi (pepaccur) dalam bahasa 

Lampung dengan kalimat sederhana, mengundang dengan menggunakan bahasa 

Lampung yang santun, mengekspresikan dan mengungkapkan makna bait lagu 

Lampung Tanoh Lada. Ternyata yang rendah ada pada kompetensi dasar 

menceritakan kembali/mengungkapkan kembali secara lisan. 

 

2.5 Keterampilan Berbicara 

Keterampilan berbicara dalam penelitian ini menguraikan tentang hakikat 

keterampilan berbicara, standar kompetensi dan kompetensi dasar keterampilan 

berbicara, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara, komponen dasar 

berbicara, alternatif pembelajaran keterampilan berbicara,  bentuk tugas 

keterampilan berbicara. Adapun uraian-uraian tersebut sebagai berikut.  
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2.5.1  Hakikat Keterampilan Berbicara 

Keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan memproduksi 

arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, 

dan keinginan kepada orang lain. Dalam hal ini, kelengkapan alat ucap seseorang 

merupakan persyaratan alamiah yang memungkinkan untuk memproduksi suatu 

ragam yang luas bunyi artikulasi, tekanan, nada, kesenyapan, dan lagu bicara.  

Keterampilan ini juga didasari oleh kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar,  

jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis 

seperti rasa malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain, 

Iskandarwassid dan Suhendar, 2011: 241 (Lisnaini, 2010). 

 

Berbicara merupakan kemampuan yang sangat penting dan harus dikuasai oleh 

seseorang karena dengan berbicara memudahkan untuk berkomunikasi dengan 

orang lain. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan pikiran, 

gagasan, dan perasaan, Tarigan (2008: 16). Berbicara merupakan keterampilan 

dalam menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Berbicara 

merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, 

artinya suatu kemampuan yang dimiliki sesorang untuk menyampaikan gagasan, 

pikiran atau perasaan sehingga gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran 

pembicara dapat dipahami orang lain, Mudini dkk (2016: 19).  

 

Menurut definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa berbicara adalah suatu 

perbuatan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata dengan alat bicara 
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untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan dalam kegiatan berkomunikasi dengan orang lain. 

 

Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pendapat atau 

pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara 

berhadapan ataupun dengan jarak jauh. Keterampilan berbicara didasari oleh 

kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung 

jawab dengan melenyapkan masalah kejiwaan, seperti rasa malu, rendah diri, 

ketegangan, dan berat lidah. 

 

Pentingnya keterampilan berbicara dalam berkomunikasi, setiap orang dituntut 

untuk dapat berbicara dengan baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. 

Keterampilan ini tidak diperoleh secara otomatis, melainkan harus belajar dan 

berlatih Syafi‘ie 1993: 33 (Lisnaini, 2010). Salah satu sarana yang dapat 

digunakan untuk belajar dan melatih keterampilan berbicara siswa adalah melalui 

pendidikan di sekolah. 

 

Keterampilan berbicara hendaknya diawali dengan pengamatan dalam rangka 

memahami suatu konsep. Siklus kegiatannya terdiri atas kegiatan mengamati, 

bertanya, menganalisis, dan merumuskan teori baik secara individu maupun 

bersama-sama, dalam hal ini dituntut adanya penggunaan dan pengembangan 

keterampilan berpikir kritis. Pemilihan materi pembelajaran berbicara juga harus 

disesuaikan dengan butir-butir yang digariskan dalam kurikulum, kelas atau 

tingkat siswa, situasi dan kondisi yang melingkupinya. Selain itu, materi berbicara 

hendaknya diintegrasikan ke dalam keterampilan berbahasa lainnya seperti 

menyimak, membaca, dan menulis. 
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2.5.2 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Keterampilan Berbicara 

Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung, adalah program 

untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa dan sikap positif 

terhadap bahasa dan aksara Lampung (Disdik Provinsi, 2014: 7). Dalam mata 

pelajaran bahasa Lampung terdapat empat aspek standar kompetensi kemampuan 

berbahasa. Aspek-aspek tersebut adalah mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis. Standar kompetensi aspek berbicara untuk kelas VIII pada KTSP dapat 

dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 2.2 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar KTSP Kelas VIII 

Mata Pelajaran Bahasa Lampung pada Kegiatan Berbicara (TIM 

Perumus Workshoop Bahasa Lampung Tingkat Provinsi 

Lampung) 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Semester Ganjil 

Mendengar  

1. Memahami dan  mengungkapkan isi 

wacana lisan baik sastra maupun non 

sastra 

1.1 Mengungkapkan kembali isi 

wacana lisan tentang obyek-obyek 

wisata dengan kalimat-kalimat 

sederhana (bahasa Lampung) 

 

Berbicara  

2.  Mengungkapkan gagasan dan 

melaporkan perjalanan dengan 

menggunakan bahasa Lampung 

secara tepat melalui kegiatan 

berteka-teki dan bercerita 

2.1 Menyampaikan dan menjawab teka-

teki berbahasa Lampung 

2.2 Melaporkan pengalaman perjalanan 

dengan menggunakan bahasa 

Lampung yang sederhana melalui 

kegiatan bercerita 

Membaca 

3. Membacakan dan menceritakan isi 

wacana yang ditulis dalam 

bahasa/aksara Lampung 

3.2 Menceritakan kembali isi cerita 

Lampung (legenda yang dibaca) 

Semester Genap 

Mendengar 

2. Memahami berbagai wacana lisan 

baik sastra maupun nonsastra 

melalui kegiatan mencatat dan 

menceritakan kembali 

1.1 Mengungkapkan/menceritakan 

kembali isi cerita dalam bahasa 

Lampung 

1.2 Menceritakan kembali isi puisi 

(pepaccur) dalam bahasa Lampung 

dengan kalimat sederhana 

Berbicara  

2.  Mengekspresikan dan 

mengungkapkan gagasan dengan 

menggunakan bahasa Lampung 

sesuai dengan konteks 

2.2 Mengundang dengan menggunakan 

bahasa Lampung yang santun 
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2.5.3 Tujuan Pembelajaran Keterampilan Berbicara   

Pada tingkat pemula, Tujuan pembelajaran keterampilan berbicara meliputi 

melafalkan bunyi-bunyi bahasa, menyampaikan informasi, menyatakan setuju 

atau tidak setuju, menjelaskan identitas diri, menceritakan kembali hasil 

simakkan/bacaan, menyatakan rasa hormat, bermain peran. Tingkat menengah, 

tujuan pembelajaran keterampilan berbicara tingkat menengah dapat dirumuskan: 

menyampaikan informasi, berpartisipasi dalam percakapan, menjelaskan identitas 

diri, menceritakan kembali hasil simakkan atau bacaan, melakukan wawancara, 

bermain peran, menyampaikan gagasan dalam diskusi atau pidato. Tingkat tinggi, 

tujuan pembelajaran keterampilan berbicara tingkat paling tinggi dapat 

dirumuskan bahwa: menyampaikan informasi, berpartisipasi dalam percakapan, 

menjelaskan identitas diri, menceritakan kembali hasil simakan atau hasil bacaan, 

berpartisipasi dalam wawancara, bermain peran, dan menyampaikan gagasan.  

 

2.5.4 Komponen Dasar Berbicara 

Komponen dasar menyimak dalam penelitian ini ialah penyimak, pembicaraan, 

media dan sarana, dan pembicara meliputi faktor kebahasaan dan nonkebahasaan. 

Adapun uraiannya sebagai berikut. 

 

2.5.4.1  Penyimak  

Keberhasilan berbicara dapat dilihat pertama kali oleh penyimak atau pendengar. 

Cara yang digunakan adalah dengan menganalisis situasi dan kebutuhan tingkat 

pendidikan. Dengan cara ini akan menghindarkan dari kesalahan-kesalahan dalam 

berbicara. Beberapa bidang analisis, yaitu a) harapan dan tujuan dari orang yang 

berbicara, b) harapan dan keinginan/kebutuhan pendengar, 3) organisasi pada 
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umumnya dan tempat berbicara (maksudnya ketepatan dalam memulai dan 

menutup pembicaraan). 

 

2.5.4.2 Pembicaraan 

Sebelum pembicaraan berlangsung, maka pembicara seharusnya mempersiapkan 

apa yang akan dibicarakan diantaranya sebagai berikut. 

1) Menentukan Materi/Topik 

Materi atau pembicaraan yang dimaksud adalah menarik, bermanfaat, dan aktual. 

2) Menguasai Materi 

Penguasaan materi dapat ditempuh dengan mempelajari, memahami dan berusaha 

menguasai materi pembicaraan yaitu dengan menelaah berbagai sumberacuan 

yang berkaitan dengan topik pembicaraan. 

3) Memahami Khalayak 

Pembicaraan disesuaikan dengan jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, minat/kebiasaan, agama/kepercayaan, yang dianut. 

4) Memahami Situasi 

Mengetahui situasi pada saat pembicaraan berlangsung (lokasi, ruangan, waktu, 

sarana penunjang dan suasana pembicaraan). 

5) Merumuskan Tujuan 

Pembicaraan harus mempunyai tujuan yang jelas. Apakah bertujuan menghibur, 

menginformasikan, menstimulus, meyakinkan atau menggerakkan. 
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2.5.4.3 Media dan Sarana 

Pembicaraan dapat disampaikan dengan lebih menarik jika didukung dengan 

memberikan ilustrasi alat bantu yang tepat misalnya menggunakan kaset, 

computer, gambar, dsb. 

 

2.5.4.4 Pembicara 

Pembicara adalah unsur penting yang menentukan efektifitas retorik. Ada 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan seseorang untuk dapat menjadi pembicara 

yang baik. Faktor-faktor tersebut adalah faktor kebahasaan dan nonkebahasaan, 

Arsjad dan Mukti, 1988: 1 (Lisnaini: 2010). 

 

2.5.4.4.1 Faktor Kebahasaan 

Faktor kebahasaan meliputi sebagai berikut. 

a) Ketepatan Ucapan 

Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa 

secara tepat. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang kurang tepat dapat 

mengalihkan perhatian pendengar. Hal ini akan mengganggu keefektifan 

berbicara. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa dianggap cacat kalau menyimpang 

terlalu jauh dari ragam lisan biasa, sehingga terlalu menarik perhatian, 

mengganggu komunikasi atau pembicara dianggap aneh.  Pengucapan bunyi-

bunyi bahasa yang kurang tepat atau cacat akan menimbulkan kebosanan, kurang 

menyenangkan, kurang menarik, atau setidaknya dapat mengalihkan perhatian 

pendengar. 
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b) Penempatan Tekanan, Nada, Sendi, dan Durasi yang Sesuai 

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

dalam berbicara. Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik dengan 

penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai akan menyebabkan 

masalahnya menjadi menarik. Sebaliknya, jika penyampaiannya datar saja, dapat 

dipastikan akan menimbulkan rasa bosan dan mengurangi keefektifan berbicara. 

Penempatan tekanan pada kata yang kurang sesuai akan mengakibatkan 

kejanggalan. Kejanggalan ini akan mengakibatkan perhatian pendengar beralih 

pada cara berbicara pembicara, sehingga pokok pembicaraan atau pokok pesan 

yang disampaikan kurang diperhatikan. Akibatnya, keefektifan komunikasi akan 

terganggu.  

 

c) Pilihan Kata (Diksi) 

Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas maksudnya mudah 

dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. Hendaknya pembicara 

menyadari siapa pendengarnya, apa pokok pembicaraanya, dan menyesuaikan 

pilihan katanya dengan pokok pembicaraan dan pendengarnya. Pendengar akan 

lebih tertarik dan senang mendengarkan kalau pembicara berbicara dengan jelas 

dalam bahasa yang dikuasainya. Pendengar akan lebih senang dan akan lebih 

paham kalau kata-kata yang digunakan sudah dikenal pendengar. Dalam setiap 

pembicaraan pemakaian kata-kata populer tentu akan lebih efektif daripada kata-

kata yang muluk-muluk dan kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Kata-kata 

yang belum dikenal memang mengakibatkan rasa ingin tahu, namun akan 

menghambat kelancaran komunikasi. 
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d) Ketepatan Sasaran Pembicaraan 

Hal ini menyangkut pemakaian kalimat. Pembicara yang menggunakan kalimat 

efektif akan memudahkan pendengar menangkap pembicaraanya. Seorang 

pembicara harus mampu menyusun kalimat efektif, kalimat yang mengenai 

sasaran, sehingga mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan kesan atau 

menimbulkan akibat. 

 

2.5.4.4.2 Faktor Nonkebahasaan 

Faktor nonkebahasaan meliputi sebagai berikut.    

a) Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku 

Sikap yang wajar saja sebenarnya pembicara sudah dapat menunjukkan otoritas 

dan integritas diri. Sikap ini sangat banyak ditentukan oleh situasi, tempat, dan 

penguasaan materi. Penguasaan materi yang baik setidaknya akan menghilangkan 

kegugupan, namun memerlukan latihan. Sikap ini memerlukan latihan, kalau 

sudah terbiasa, lama-kelamaan rasa gugup akan hilang dan akan timbul sikap 

tenang dan wajar. Pembicaraan yang tidak tenang, lesu dan kaku tentulah akan 

memberikan kesan pertama yang kurang menarik. 

 

b) Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara 

Banyak pembicara ketika berbicara tidak memperhatikan pendengar, tetapi 

melihat ke atas, ke samping atau menunduk. Akibatnya, perhatian pendengar 

berkurang. Hendaknya pembicara mengupayakan pendengar merasa terlibat dan 

diperhatikan. Pandangan pembicara hendaknya diarahkan kepada semua 

pendengar. Pandangan yang hanya tertuju pada satu arah akan menyebabkan 

pendengar merasa kurang diperhatikan. 
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c) Kesediaan menghargai pendapat orang lain 

Ketika menyampaikan isi pembicaraan, seorang pembicara hendaknya memiliki 

sikap terbuka, dalam arti dapat menerima pendapat pihak lain, bersedia menerima 

kritik, bersedia mengubah pendapatnya kalau ternyata memang keliru. ia juga 

harus mampu mempertahankan pendapatnya dan meyakinkan orang lain.Tentu 

saja pendapat itu harus memiliki argumentasi yang kuat, yang diyakini 

kebenarannya. 

 

d) Gerak-gerik dan mimik yang tepat 

Gerak-gerik dan mimik yang tepat dapat pula menunjang keefektifan berbicara. 

Gerak-gerik dan mimik biasanya dibantu gerak tangan. Hal ini dapat 

menghidupkan komunikasi, artinya tidak kaku. Tetapi gerak-gerik yang 

berlebihan akan mengganggu keefektifan berbicara. Perhatian pendengar akan 

tertuju pada gerak-gerik dan mimik yang berlebihan, sehingga pesan kurang 

dipahami. 

 

e) Kenyaringan suara 

Tingkat kenyaringan ini tentu disesuaikan dengan situasi, tempat, jumlah 

pendengar, dan akustik. Yang perlu diperhatikan adalah jangan berteriak. Kita atur 

kenyaringan suara supaya dapat didengar oleh pendengar dengan jelas. 

 

f) Kelancaran 

Seringkali pembicara berbicara terputus-putus, bahkan antara bagian-bagian yang 

terputus itu diselipkan bunyi-bunyi tertentu yang mengganggu penangkapan 

pendengar, misalnya bunyi ee, oo, aa, dsb. Sebaliknya, pembicara yang terlalu 

cepat berbicara juga akan menyulitkan pendengar untuk menangkap pokok 
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pembicaraanya. Seorang pembicara yang lancar berbicara akan memudahkan 

pendengar menangkap isi pembicaraan.  

 

g) Relevansi/Penalaran 

Gagasan demi gagasan haruslah berhubungan dengan logis. Proses berpikir untuk 

sampai pada suatu kesimpulan haruslah logis. Hal ini berarti hubungan bagian-

bagian dalam kalimat, hubungan kalimat dengan kalimat harus logis dan 

berhubungan dengan pokok pembicaraan. 

 

h) Penguasaan topik 

Pembicaraan formal selalu menuntut persiapan. Tujuannya tidak lain supaya topik 

yang dipilih betul-betul dikuasai. Penguasaan topik yang baik akan menumbuhkan 

keberanian dan kelancaran. jadi penguasaan topik ini sangat penting, bahkan 

merupakan faktor utama dalam berbicara. 

 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

seorang pembicara perlu memperhatikan beberapa faktor dalam berbicara agar 

dapat menjadi pembicara yang baik untuk dapat mengungkapkan apa yang akan 

disampaikan kepada pendengar.  Faktor-faktor tersebut ialah faktor kebahasaan 

dan nonkebahasaan. Oleh sebab itu faktor kebahasaan dan nonkebahasaan dapat 

dijadikan indikator tolok ukur pada penilaian kemampuan berbicara siswa. 

 

 Berdasarkan kesepakatan dengan ahli keterampilan berbicara, dosen 

pembimbing, dan peneliti, sepakat untuk menggunakan tolok ukur kemampuan 

berbicara yaitu faktor kebahasaan dan nonkebahasaan yang dianggap penting  
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meliputi; pelafalan, intonasi, jeda, ketepatan kata, volume suara, keefektifan 

kalimat, pandangan mata, mimik wajah/ekspresi, kinesik/gestur, dan kelancaran.   

 

2.5.5 Alternatif Pembelajaran Keterampilan Berbicara 

Alternatif pembelajaran keterampilan berbicara antara lain diskusi 

kelompok/kelas, mengajukan pertanyaan atau pendapat, dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran bahasa Lampung SMP, bentuk 

kegiatan berbicara yang dibelajarkan adalah menentukan unsur intrinsik dari 

waghahan (fabel) lisan bahasa Lampung, membacakan dan mendongeng dengan 

urutan cerita yang runtun dan dengan memperhatikan suara, lafal, jeda, intonasi, 

gerak mimik yang baik dan tepat, memperkenalkan diri dalam berbagai konteks 

secara santun dalam bahasa Lampung, menggunakan pengalaman lucu dengan 

menggunakan kalimat-kalimat bahasa Lampung yang sederhana melalui kegiatan 

bercerita, menceritakan kembali isi cerita Lampung (legenda yang dibaca).  

 

Adapun pembelajaran yang lainya berupa kegiatan menceritakan kembali 

pengalaman obyek wisata yang pernah dikunjungi, mengungkapkan kembali 

cerita dengan menggunakan bahasa Lampung, menyampaikan teka-teki dalam 

bahasa Lampung, melaporkan pengalaman perjalanan dengan menggunakan 

bahasa Lampung yang sederhana melalui kegiatan bercerita, mengundang dengan 

menggunakan bahasa Lampung yang santun, mengungkapkan dan memaknai 

ungkapan teradisional (idiom, peribahasa) dengan bahasa Lampung yang efektif, 

menginformasikan Daerah Tingkat II di Provinsi Lampung dengan menggunakan 

kalimat-kalimat bahasa Lampung yang sederhana, mengungkapkan ide tentang 

piil pesenggiri melalui kegiatan berpidato (KTSP).  
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Berdasarkan uraian tersebut peneliti memilih alternatif mengungkapkan kembali 

waghahan dengan menggunakan bahasa Lampung dengan mengungkapkan 

kembali waghahan dengan menyampaikan nilai-nilai moral, menentukan unsur-

unsur intrinsik yang ada dalam waghahan. 

 

2.5.6 Bentuk Tugas Keterampilan Berbicara 

Bentuk tugas yang dipilih hendaknya memungkinkan peserta didik untuk tidak 

saja mengekspresikan kemampuan berbahasanya, melainkan juga 

mengungkapkan gagasan, pikiran, perasaan, atau menyampaikan informasi. Selain 

itu, pemberian tugas hendaklah juga peserta uji tidak merasa tertekan dan dapat 

mengungkapkan kompetensi berbahasanya secara normal dan maksimal. Adapun 

bentuk tugas keterampilan berbicara sebagai berikut. 

a) Berbicara Berdasarkan Gambar 

Gambar dapat dijadikan rangsang pembicaraan yang baik untuk mengungkap 

kemampuan berbicara pembelajar dalam suatu bahasa. Rangsang gambar yang 

dapat dipakai sebagai rangsang berbicara dikelompokkan ke dalam gambar objek 

dan gambar cerita. Gambar objek merupakan gambar tentang objek tertentu yang 

berdiri sendiri seperti gambar binatang, kendaraan, pakaian, alam, dan berbagai 

objek yang lain yang kehadirannya tidak memerlukan objek gambar yang lain. 

Gambar berita adalah gambar susun yang terdiri dari sejumlah panel gambar yang 

saling berkaitan  yang secara keseluruhan membentuk sebuah cerita. 

 

b) Berbicara Berdasarkan Rangsang Suara 

Tugas berbicara berdasarkan rangsang suara yang lazim digunakan adalah suara 

yang berasal dari siaran radio atau rekaman. Program radio yang dimaksud dapat 
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bermacam, misalnya siaran berita, sandiwara atau program-program lain yang 

layak. 

 

c) Berbicara Berdasarkan Rangsang Visual dan Suara 

Berbicara berdasarkan rangsang visual dan suara merupakan gabungan antara 

berbicara berdasarkan gambar dan suara. Contoh rangsang visual dan suara yang 

paling banyak dikenal adalah siaran televisi, video, atau berbagai bentuk rekaman 

sejenis. Siaran televisi yang dipilih dapat berupa siaran berita, sinetron, acara flora 

dan fauna, dan lain-lain yang di dalamnya terkandung unsur pendidikan. 

 

d) Bercerita 

Tugas bercerita ini lebih luas cakupannya yaitu dapat berdasarkan ―rangsang‖ apa 

saja tergantung perintah guru, misalnya berupa tugas menceritakan kembali teks 

atau cerita (retelling texts or story). Jadi, rangsang yang dijadikan bahan untuk 

bercerita dapat berupa buku yang sudah dibaca, berbagai cerita (fiksi dan cerita 

lama), berbagai pengalaman (pengalaman bepergian, pengalaman berlomba, 

pengalaman berseminar) dan lain-lain. 

 

e) Wawancara  

Wawancara (oral interview) merupakan teknik yang dipergunakan untuk menilai 

kompetensi berbicara seseorang dalam suatu bahasa, khususnya bahasa asing yang 

dipelajarinya. Adapun masalah yang ditanyakan dalam wawancara dapat 

menyangkut berbagai hal, tetapi hendaknya disesuaikan dengan tingkat 

pengalaman peserta uji (Valette, 1977: 156), misalnya usia, sekolah, dan 

kemampuan berbahasa. 
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f) Berdiskusi dan Berdebat 

Tugas berbicara yang dimasukkan dalam bagian ini adalah berdiskusi, berdebat, 

berdialog, dan berseminar. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas-tugas berbicara 

yang tidak melibatkan dua orang pembicara. Bahkan, di dalam seminar lazimnya 

diikuti oleh banyak peserta walau belum tentu semuanya mau dan dapat berbicara. 

Situasi pembicaraan dalam kegiatan berdiskusi, berdebat, berdialog, dapat dalam 

situasi formal, setengah formal, atau nonformal sedangkan dalam berseminar 

mesti dalam situasi formal. Dalam aktivitas itu, peserta didik berlatih untuk 

mengungkapkan gagasan, menanggapi gagasan-gagasan temannya secara kritis, 

dan mempertahankan gagasan sendiri dengan argumentasi secara logis dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini sudah tentu kefasihan berbicara dalam 

bahasa yang bersangkutan sangat menentukan. 

 

g) Berpidato 

Dilihat dari segi kebebasan peserta didik memilih bahasa untuk mengungkapkan 

gagasan, berpidato mempunyai kesamaan dengan tugas bercerita. Dalam 

kehidupan bermasyarakat, aktivitas berpidato banyak dikenal dan dilakukan 

orang, misalnya pidato sambutan, pidato politik, kenegaraan, upacara bendera, 

dan termasuk ceramah-ceramah. Untuk melatih kemampuan peserta didik 

mengungkapkan gagasan dalam bahasa yang tepat dan cermat, tugas berpidato 

baik untuk diajarkan dan diujikan di sekolah. Ujian berbahasa lisan dengan tugas 

berpidato pun tinggi kadar keotentikannya (Nurgiyantoro, 2014: 401--420). 

 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menggunakan tugas bercerita karena dapat 

membantu siswa untuk mengungkapkan gagasan-gagasan dalam bahasa yang 
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tepat dan cermat. Tugas bercerita ini lebih luas cakupannya yaitu dapat 

berdasarkan ―rangsang‖ apa saja tergantung perintah guru, misalnya berupa tugas 

menceritakan kembali teks atau cerita (retelling texts or story). Jadi, rangsang 

yang dijadikan bahan untuk bercerita dapat berupa buku yang sudah dibaca, 

berbagai cerita (fiksi dan cerita lama), berbagai pengalaman (pengalaman 

bepergian, pengalaman berlomba, pengalaman berseminar) dan lain-lain.   

 

2.6 Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Lampung 

 

―Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar‖ (UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, bab I, pasal 1, 

halaman 5). Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk 

mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan 

mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang 

baik terhadap materi pelajaran. 

 

Berdasarkan uraian di atas mengisyaratkan bahwa pembelajaran bahasa Lampung 

membutuhkan pendidik yang dapat menyusun perencanaan pembelajaran, 

memberi kesempatan, membantu, memfasilitasi, dan mengevaluasi kemampuan 

siswa untuk melatih menggunakan bahasa Lampung dengan baik sehingga 

memiliki empat keterampilan berbahasa yang salah satunya adalah keterampilan 

berbicara. 

 

Pembelajaran keterampilan berbicara dalam bahasa Lampung pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bentuk kegiatan berbicara yang dibelajarkan 

adalah menentukan unsur intrinsik dari waghahan (fabel) lisan bahasa Lampung, 

membacakan dan mendongeng dengan urutan cerita yang runtun dan dengan 
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memperhatikan suara, lafal, jeda, intonasi, gerak mimik yang baik dan tepat, 

memperkenalkan diri dalam berbagai konteks secara santun dalam bahasa 

Lampung, menggunakan pengalaman lucu dengan menggunakan kalimat-kalimat 

bahasa Lampung yang sederhana melalui kegiatan bercerita, menceritakan 

kembali isi cerita Lampung (legenda yang dibaca).  

 

Adapun pembelajaran yang lainya berupa kegiatan menceritakan kembali 

pengalaman objek wisata yang pernah dikunjungi, mengungkapkan kembali cerita 

dengan menggunakan bahasa Lampung, menyampaikan teka-teki dalam bahasa 

Lampung, melaporkan pengalaman perjalanan dengan menggunakan bahasa 

Lampung yang sederhana melalui kegiatan bercerita, mengundang dengan 

menggunakan bahasa Lampung yang santun, mengungkapkan dan memaknai 

ungkapan teradisional (idiom, peribahasa) dengan bahasa Lampung yang efektif, 

menginformasikan Daerah Tingkat II di Provinsi Lampung dengan menggunakan 

kalimat-kalimat bahasa Lampung yang sederhana, mengungkapkan ide tentang 

piil pesenggiri melalui kegiatan berpidato sesuai dengan kompetensi dasar pada 

aspek berbicara (KTSP). Berdasarkan uraian tersebut peneliti memilih alternatif 

mengungkapkan kembali waghahan dengan menggunakan bahasa Lampung 

dengan menentukan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam waghahan. 

 

2.7 Model-Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 

Model pembelajaran adalah suatu pola atau struktur pembelajaran yang tersusun 

dan didesain, ditetapkan, dan dievaluasi secara sistemik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan guru. Arends dikutip oleh Trianto (2010: 51) 

mengartikan model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 
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digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, 

termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap  dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

 

 Sedangkan menurut Joyce & Weil (1971) dikutip oleh Mulyani Sumantri, dkk 

(1999: 42) model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu, dan memiliki fungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktifitas belajar mengajar. Berdasarkan dua pendapat di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagi pedoman bagi 

perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan 

proses belajar mengajar. 

 

Menurut Trianto (2010: 53) fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman 

bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk 

memilih model ini sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, 

dan juga dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran tersebut 

serta tingkat kemampuan peserta didik. Di samping itu pula, setiap model 

pembelajaran juga mempunyai tahap-tahap (sintaks) yang dapat dilakukan siswa 

dengan bimbingan guru. 
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Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh 

strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri khusus model pembelajaran adalah:  

a. Rasional teoretis logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 

Model pembelajaran mempunyai teori berfikir yang masuk akal. Maksudnya para 

pencipta atau pengembang membuat teori dengan mempertimbangkan teorinya 

dengan kenyataan sebenarnya serta tidak secara fiktif dalam menciptakan dan 

mengembangkannya.  

b. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai). Model pembelajaran mempunyai tujuan yang  

jelas tentang apa yang akan dicapai, termasuk di dalamnya apa dan bagaimana 

siswa belajar dengan baik serta cara memecahkan suatu masalah pembelajaran.  

c. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan 

dengan berhasil. Model pembelajaran mempunyai tingkah laku mengajar yang 

diperlukan sehingga apa yang menjadi cita-cita mengajar selama ini dapat berhasil 

dalam pelaksanaannya.  

d. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai. Model pembelajaran mempunyai lingkungan belajar yang kondusif serta 

nyaman, sehingga suasana belajar dapat menjadi salah satu aspek penunjang apa 

yang selama ini menjadi tujuan pembelajaran.  

 

Model pembelajaran yang mendukung penerapan pendekatan sintifik diantaranya 

adalah model pembelajaran berbasis proyek (project based learning), model 

pembelajaran berbasis penemuan (discovery learning), dan model pembelajaran 

berbasis masalah (problem based learning). Paparan model-model tersebut, 

sebagai berikut. 
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a. Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning)  

Pembelajaran model berbasis proyek atau Project Based Learning (PBL) adalah 

model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan (proyek) yang 

menghasilkan suatu produk. Keterlibatan siswa mulai dari merencanakan, 

membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk 

dan laporan pelaksanaanya.  

 

Model pembelajaran ini menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang, 

siswa terlibat secara langsung dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan 

sehari-hari, belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan persoalan nyata, 

bersifat interdisipliner, dan melibatkan siswa sebagai pelaku mulai dari 

merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan (student centered).  

Dalam pelaksanaannya, PBL bertitik tolak dari masalah sebagai langkah awal 

sebelum mengumpulkan data dan informasi dengan mengintegrasikan 

pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. 

Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan sebagai wahana 

pembelajaran dalam memahami permasalahan yang komplek dan melatih serta 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan insvestigasi dan 

melakukan kajian untuk menemukan solusi permasalahan.  

 

Pembelajaran berbasis proyek dirancang dalam rangka: (1) Mendorong dan 

membiasakan siswa untuk menemukan sendiri (inquiry), melakukan 

penelitian/pengkajian, menerapkan keterampilan dalam merencanakan (planning 

skills), berpikir kritis (critical thinking), dan penyelesaian masalah (problem-

solving skills) dalam menuntaskan suatu kegiatan/proyek. (2) Mendorong siswa 
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untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu ke dalam 

berbagai konteks (a variety of contexts) dalam menuntaskan kegiatan/proyek yang 

dikerjakan. (3) Memberikan peluang kepada siswa untuk belajar menerapkan 

interpersonal skills dan berkolaborasi dalam suatu tim sebagaimana orang 

bekerjasama dalam sebuah tim dalam lingkungan kerja atau kehidupan nyata.  

 

Mengingat bahwa masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang 

berbeda, maka pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada 

para peserta didik untuk menggali konten (materi) dengan menggunakan berbagai 

cara yang bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. 

Pembelajaran berbasis proyek merupakan investigasi mendalam tentang sebuah 

topik dunia nyata, hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik.  

Peran guru dalam Pembelajaran Berbasis Proyek sebaiknya sebagai fasilitator, 

pelatih, penasehat dan perantara untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai 

dengan daya imajinasi, kreasi dan inovasi dari siswa.   

 

Pelajaran berbasis proyek meningkatkan antusiasme untuk belajar. Ketika anak-

anak bersemangat dan antusias tentang apa yang mereka pelajari, mereka sering 

mendapatkan lebih banyak terlibat dalam subjek dan kemudian memperluas minat 

mereka untuk mata pelajaran lainnya.  

Langkah-langkah Operasional dan Penilaiannya  

1) Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek  

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dapat dijelaskan 

sebagai berikut.  
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Diagram 2.2 Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek 

 

Penjelasan langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek sebagai berikut. 

a) Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start With the Essential Question)  

 Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat 

memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil 

topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah 

investigasi mendalam. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para 

peserta didik.  

b) Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project)  

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. 

Dengan demikian peserta didik diharapkan akan merasa ―memiliki‖ atas proyek 

tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat 

mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan 

berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat 

diakses untuk membantu penyelesaian proyek.  

c) Menyusun Jadwal (Create a Schedule)  

Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam 

menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat timeline 

untuk menyelesaikan proyek, (2) membuat deadline penyelesaian proyek, (3) 

membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, (4) membimbing 



65 
 

peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan 

proyek, dan (5) meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang 

pemilihan suatu cara.  

d) Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the 

Progress of the Project)  

Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik 

selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara menfasilitasi 

peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru berperan menjadi mentor 

bagi aktivitas peserta didik. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah 

rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.  

e) Menguji Hasil (Assess the Outcome)  

Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, 

berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing- masing peserta didik, memberi 

umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, 

membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya.  

f) Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience)  

Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi 

terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi 

dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini peserta didik 

diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama 

menyelesaikan proyek.   

 

Guru dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki 

kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu 
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temuan baru (new inquiry) untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada 

tahap pertama pembelajaran. 

 

2) Penilaian Pembelajaran Berbasis Proyek  

Penilaian pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis proyek harus 

diakukan secara menyeluruh terhadap sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh siswa dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Penilaian 

pembelajaran berbasis proyek dapat menggunakan teknik penilaian yang 

dikembangkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan yaitu penilaian proyek atau penilaian produk. Penilaian proyek 

dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir 

proyek.Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, 

seperti penyusunan disain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapkan 

laporan tertulis.Laporan tugas atau hasil penelitian juga dapat disajikan dalam 

bentuk poster. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat/instrumen penilaian 

berupa daftar cek ataupun skala penilaian. 

 

b. Model Discovery Learning 

Metode discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses 

pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam 

bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Sebagaimana pendapat 

Bruner, bahwa: ―Discovery Learning can be defined as the learning that takes 

place when the student is not presented with subject matter in the final form, but 

rather is required to organize it him self” (Lefancois dalam Emetembun, 
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1986:103). Dasar ide Bruner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa 

anak harus berperan aktif dalam belajar di kelas. 

 

Bruner memakai metode yang disebutnya discovery learning, dimana murid 

mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir (Dalyono, 1996: 

41). Metode discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan, 

melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan 

(Budiningsih, 2005:43). Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam 

penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. 

Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, 

penentuan dan inferi. Proses tersebut disebut cognitive process sedangkan 

discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilatig conceps and 

principles in the mind (Robert B. Sund dalam Malik, 2001:219). 

 

Sebagai strategi belajar, discovery learning mempunyai prinsip yang sama dengan 

inkuiri (inquiry) dan problem solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada 

ketiga istilah ini, pada discovery learning lebih menekankan pada ditemukannya 

konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaannya dengan 

discovery ialah bahwa pada discovery masalah yang diperhadapkan kepada siswa 

semacam masalah yang direkayasa oleh guru, sedangkan pada inkuiri masalahnya 

bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan 

keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui 

proses penelitian. 

 

Dengan mengaplikasikan metode discovery learning secara berulang-ulang dapat 

meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang bersangkutan. 
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Penggunaan metode discovery learning, ingin merubah kondisi belajar yang pasif 

menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang teacher oriented ke 

student oriented. Mengubah modus Ekspositori siswa hanya menerima informasi 

secara keseluruhan dari guru ke modus discovery siswa menemukan informasi 

sendiri. 

 

Dalam konsep belajar, sesungguhnya metode discovery learning merupakan 

pembentukan kategori-kategori atau konsep-konsep, yang dapat memungkinkan 

terjadinya generalisasi. Sebagaimana teori Bruner tentang kategorisasi yang 

nampak dalam discovery, bahwa discovery adalah pembentukan kategori-kategori, 

atau lebih sering disebut sistem-sistem coding. Pembentukan kategori-kategori 

dan sistem-sistem coding dirumuskan demikian dalam arti relasi-relasi 

(similaritas & difference) yang terjadi diantara obyek-obyek dan kejadian-

kejadian (events). 

 

Bruner memandang bahwa suatu konsep atau kategorisasi memiliki lima unsur, 

dan siswa dikatakan memahami suatu konsep apabila mengetahui semua unsur 

dari konsep itu, meliputi: 1) Nama; 2) Contoh-contoh baik yang positif maupun 

yang negatif; 3) Karakteristik, baik yang pokok maupun tidak; 4) Rentangan 

karakteristik; 5) Kaidah (Budiningsih, 2005:43). Bruner menjelaskan bahwa 

pembentukan konsep merupakan dua kegiatan mengkategori yang berbeda yang 

menuntut proses berpikir yang berbeda pula. Seluruh kegiatan mengkategori 

meliputi mengidentifikasi dan menempatkan contoh-contoh (obyek-obyek atau 

peristiwa-peristiwa) ke dalam kelas dengan menggunakan dasar kriteria tertentu. 
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Di dalam proses belajar, Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa, 

dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk menunjang 

proses belajar perlu lingkungan memfasilitasi rasa ingin tahu siswa pada tahap 

eksplorasi. Lingkungan ini dinamakan discovery learning environment, yaitu 

lingkungan dimana siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru 

yang belum dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui. 

Lingkungan seperti ini bertujuan agar siswa dalam proses belajar dapat berjalan 

dengan baik dan lebih kreatif. 

 

Untuk memfasilitasi proses belajar yang baik dan kreatif harus berdasarkan pada 

manipulasi bahan pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. 

Manipulasi bahan pelajaran bertujuan untuk memfasilitasi kemampuan siswa 

dalam berpikir (merepresentasikan apa yang dipahami) sesuai dengan tingkat 

perkembangannya. Menurut Bruner perkembangan kognitif seseorang terjadi 

melalui tiga tahap yang ditentukan oleh bagaimana cara lingkungan, yaitu: 

enactive, iconic, dan symbolic. Tahap enaktive, seseorang melakukan aktivitas-

aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya, artinya, dalam 

memahami dunia sekitarnya anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya 

melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Tahap iconic, seseorang 

memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi 

verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui 

bentuk perumpamaan (tampil) dan perbandingan (komparasi). Tahap symbolic, 

seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang 

sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam 

memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, 
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matematika, dan sebagainya. Komunikasinya dilakukan dengan menggunakan 

banyak sistem simbol. Semakin matang seseorang dalam proses berpikirnya, 

semakin dominan sistem simbolnya. Meskipun begitu tidak berarti ia tidak lagi 

menggunakan sistem enaktif dan ikonik. Penggunaan media dalam kegiatan 

pembelajaran merupakan salah satu bukti masih diperlukannya sistem enaktif dan 

ikonik dalam proses belajar. 

 

Komunikasinya dilakukan dengan menggunakan banyak simbol. Semakin matang 

seseorang dalam proses berpikirnya, semakin dominan sistem simbolnya. Secara 

sederhana teori perkembangan dalam fase enactive, iconic dan symbolic adalah 

anak menjelaskan sesuatu melalui perbuatan (ia bergeser ke depan atau 

kebelakang di papan mainan untuk menyesuaikan beratnya dengan berat 

temannya bermain) ini fase enactive. Kemudian pada fase iconic ia menjelaskan 

keseimbangan pada gambar atau bagan dan akhirnya ia menggunakan bahasa 

untuk menjelaskan prinsip keseimbangan ini fase symbolic (Syaodih, 85:2001). 

 

Hal yang menarik dalam pendapat Bruner yang menyebutkan: hendaknya guru 

harus memberikan kesempatan muridnya untuk menjadi seorang problem solver, 

seorang scientis, historin, atau ahli matematika. Dalam metode discovery learning 

bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, siswa dituntut untuk melakukan 

berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, 

menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta membuat 

kesimpulan-kesimpulan. 

 

Hal tersebut memungkinkan murid-murid menemukan arti bagi diri mereka 

sendiri, dan memungkinkan mereka untuk mempelajari konsep-konsep di dalam 
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bahasa yang dimengerti mereka. Dengan demikian seorang guru dalam aplikasi 

metode discovery learning harus dapat menempatkan siswa pada kesempatan-

kesempatan dalam belajar yang lebih mandiri. Bruner mengatakan bahwa proses 

belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman 

melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya (Budiningsih, 

2005:41). 

 

Pada akhirnya yang menjadi tujuan dalam metode discovery learning menurut 

Bruner adalah hendaklah guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk 

menjadi seorang problem solver, seorang scientist, historian, atau ahli 

matematika. Melalui kegiatan tersebut siswa akan menguasainya, menerapkan, 

serta menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. 

 

Karakteristik yang paling jelas mengenai discovery sebagai metode mengajar ialah 

bahwa sesudah tingkat-tingkat inisial (pemulaan) mengajar, bimbingan guru 

hendaklah lebih berkurang dari pada metode-metode mengajar lainnya. Hal ini tak 

berarti bahwa guru menghentikan untuk memberikan suatu bimbingan setelah 

problema disajikan kepada pelajar. Tetapi bimbingan yang diberikan tidak hanya 

dikurangi direktifnya melainkan pelajar diberi responsibilitas yang lebih besar 

untuk belajar sendiri. 
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c. Model Problem Based Learning  

 
 

Problem Based Learning (PBL) adalah kurikulum dan proses pembelajaran. 

Dalam kurikulumnya, dirancang masalah-masalah yang menuntut peserta didik  

mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan 

masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan 

berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang 

sistemik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang 

menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk 

belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta 

didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (real world).  

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu metode pembelajaran yang 

menantang peserta didik untuk ―belajar bagaimana belajar‖, bekerja secara 

berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang 

diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada 

pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik, sebelum 
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peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah 

yang harus dipecahkan.  

 

Model pembelajaran berbasis masalah dilakukan dengan adanya pemberian 

rangsangan berupa masalah-masalah yang kemudian dilakukan pemecahan 

masalah oleh peserta didik yang diharapkan dapat menambah keterampilan 

peserta didik dalam pencapaian materi pembelajaran. Berikut ini lima strategi 

dalam menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (PBL).  

1) Permasalahan sebagai kajian.  

2) Permasalahan sebagai penjajakan pemahaman.  

3) Permasalahan sebagai contoh.  

4) Permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses.  

5) Permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik.  

Peran guru, peserta didik dan masalah dalam pembelajaran berbasis masalah dapat 

digambarkan berikut ini.  

Guru sebagai Pelatih  Peserta Didik sebagai 

Problem Solver 

Masalah sebagai Awal 

Tantangan dan 

Motivasi 

 

o Asking about thinking 

(bertanya tentang 

pemikiran).  

o Memonitor 

pembelajaran.  

o Probbing ( 

menantang peserta 

didik untuk berpikir ).  

o Menjaga agar peserta 

didik terlibat.  

o Mengatur dinamika 

kelompok.  

o Menjaga 

berlangsungnya proses.  

 

 

o Peserta yang aktif.  

o Terlibat langsung dalam 

pembelajaran.  

o Membangun pembelajaran.  

 

 

o Menarik untuk 

dipecahkan.  

o Menyediakan 

kebutuhan yang ada 

hubungannya dengan 

pelajaran yang 

dipelajari.  
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Berdasarkan uraian-uraian model-model pembelajaran di atas peneliti 

menggunakan model discovery learning. Model discovery learning merupakan 

salah satu model dalam pembelajaran pada Kurikulum 2013. Model discovery 

learning adalah salah satu model yang mendukung pendekatan ilmiah (scientific 

approuch). Pembelajaran Kurikulum 2013 adalah pembelajaran dengan 

memperkuat proses pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penguatan proses pembelajaran 

dilakukan melalui pendekatan ilmiah (scientific approuch). 

 

Pendekatan ilmiah  (scientific approuch) merupakan pembelajaran yang 

mendorong peserta didik lebih mampu dalam mengamati, menanya, mencoba/ 

mengumpulkan data, mengasosiasi/menalar, dan mengomunikasikan. 

Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah  (scientific approuch) mengadopsi 

langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. 

Model pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan 

terbudayakannya kecakapan berpikir sains, berkembangnya ―Sense of Inquiry‖ 

dan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Model pembelajaran yang baik 

adalah model pembelajaran yang mampu menghasilkan kemampuan untuk 

belajar, bukan hanya sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

diperoleh peserta didik. Alfred De Vito, 1996: 27 (Anlisia, 2017: 14). 

 

Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah tidak hanya memandang hasil sebagai 

muara akhir, namun proses pembelajaran sangat penting. Oleh karena itu, 

pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah menekankan pada keterampilan sains. 

Model ini menekankan pada proses pencarian pengetahuan daripada transfer 
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pengetahuan, peserta didik dipandang sebagai subjek belajar yang perlu dilibatkan 

secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru hanyalah seorang fasilitator yang 

membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran. Bayer, 1998: 25 

(Anlisia, 2017: 14). 

 

Model ini juga mencakup penemuan makna (meaning), organisasi, dan struktur 

dari ide atau gagasan sehingga secara bertahap peserta didik belajar bagaimana 

mengorganisasikan dan melakukan penelitian. Pembelajaran berbasis 

keterampilan proses sains menekankan pada kemampuan peserta didik dalam 

menemukan sendiri (discover) pengetahuan yang didasarkan atas pengalaman 

belajar, hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan generalisasi sehingga lebih memberi 

kesempatan berkembangnya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dengan 

demikian, peserta didik lebih diberdayakan sebagai subjek belajar yang harus 

berperan aktif dalam memburu informasi dari berbagai sumber belajar, dan guru 

lebih berperan sebagai organisator dan fasilitator pembelajaran. Houston, 1988: 

43 (Anlisia, 2017: 14).  

 

2.8 Discovery Learning 

Dalam penelitian ini mendeskripsikan pengertian model discovery learning, 

prosedur aplikasi discovery learning (stimulation, problem statement, data 

collection, data processing, veryfication, generallization). Adapun uraiannya 

sebagai berikut. 

 

2.8.1 Pengertian Model Discovery Learning 

“Discovery Learning can be defined as the learning that takes place when the 

student is not presented with subject matter in the final form, but rathers is 
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required to organize it him self”, Bruner (Syarif, 2016: 12). Discovery Learning 

didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan 

dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi 

sendiri. Dasar ide Bruner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak 

harus berperan aktif dalam belajar di kelas. 

 

Bruner memakai metode yang disebutnya discovery learning, dimana murid 

mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir (Dalyono, 1996: 

41). Metode discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan, 

melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan 

(Budiningsih, 2005: 43). Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam 

penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. 

Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, 

penentuan dan inferi. Proses tersebut disebut cognitive process sedangkan 

discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilatig conceps and 

principles in the mind  Robert B. Sund (Malik, 2001: 219).  

 

Berdasarkan uraian tersebut maka pada prinsipnya discovery ialah masalah yang 

diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa guru dengan 

menggunakan bahan pembelajaran atau materi yang dipilih oleh guru, dengan 

menemukan konsep, dan pemahaman, pelajar juga tidak disajikan dengan 

pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan dapat mengorganisasi sendiri. 

 

Sebagai strategi belajar, discovery learning mempunyai prinsip yang sama dengan 

inkuiri (inquiry) dan problem solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada 

ketiga istilah ini, pada discovery learning lebih menekankan pada ditemukannya 
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konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaannya dengan 

discovery ialah bahwa pada discovery masalah yang diperhadapkan kepada siswa 

semacam masalah yang direkayasa oleh guru, sedangkan pada inkuiri masalahnya 

bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan 

keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui 

proses penelitian. 

 

Dengan mengaplikasikan metode discovery learning secara berulang-ulang dapat 

meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang bersangkutan. 

Penggunaan metode discovery learning, ingin merubah kondisi belajar yang pasif 

menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang teacher oriented ke 

student oriented. Mengubah modus Ekspositori siswa hanya menerima informasi 

secara keseluruhan dari guru ke modus discovery siswa menemukan informasi 

sendiri.  

 

Kemudian, Bruner memandang bahwa suatu konsep atau kategorisasi memiliki 

lima unsur, dan siswa dikatakan memahami suatu konsep apabila mengetahui 

semua unsur dari konsep itu, meliputi: 1) Nama; 2) Contoh-contoh baik yang 

positif maupun yang negatif; 3) Karakteristik, baik yang pokok maupun tidak; 4) 

Rentangan karakteristik; 5) Kaidah (Budiningsih, 2005: 43). Bruner menjelaskan 

bahwa pembentukan konsep merupakan dua kegiatan mengkategori yang berbeda 

yang menuntut proses berpikir yang berbeda pula. Seluruh kegiatan mengkategori 

meliputi mengidentifikasi dan menempatkan contoh-contoh (obyek-obyek atau 

peristiwa-peristiwa) ke dalam kelas dengan menggunakan dasar kriteria tertentu.  
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Di dalam proses belajar, Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa, 

dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk menunjang 

proses belajar perlu lingkungan memfasilitasi rasa ingin tahu siswa pada tahap 

eksplorasi. Lingkungan ini dinamakan discovery learning environment, yaitu 

lingkungan dimana siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru 

yang belum dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui. 

Lingkungan seperti ini bertujuan agar siswa dalam proses belajar dapat berjalan 

dengan baik dan lebih kreatif.  

 

Dalam metode discovery learning bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, 

siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, 

membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, 

mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan.  

 

Hal tersebut memungkinkan murid-murid menemukan arti bagi diri mereka 

sendiri, dan memungkinkan mereka untuk mempelajari konsep-konsep di dalam 

bahasa yang dimengerti mereka. Dengan demikian seorang guru dalam aplikasi 

metode discovery learning harus dapat menempatkan siswa pada kesempatan-

kesempatan dalam belajar yang lebih mandiri. Bruner mengatakan bahwa proses 

belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman 

melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya (Budiningsih, 2005: 

41).  
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2.7.2 Prosedur Aplikasi (Penerapan) Metode Discovery Learning  

Menurut Syah (2004: 244) dalam mengaplikasikan metode discovery learning di 

kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar 

mengajar secara umum sebagai berikut:  

 

2.7.2.1 Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan)  

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan 

kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar 

timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Disamping itu guru dapat memulai 

kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan 

aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah.  

Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar 

yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan.  

 

Dalam hal ini Bruner memberikan stimulation dengan menggunakan teknik 

bertanya yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

menghadapkan siswa pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. Dengan 

demikian seorang guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus 

kepada siswa agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat 

tercapai.  

2.7.2.2 Problem Statement (Pernyataan/ Identifikasi Masalah) 

Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah 

yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah) 



80 
 

(Syah 2004: 244), sedangkan menurut permasalahan yang dipilih itu selanjutnya 

harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, atau hipotesis, yakni pernyataan 

(statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. 

Memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

permasalahan yang mereka hadapi, merupakan teknik yang berguna dalam 

membangun siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah.  

 

2.7.2.3 Data Collection (Pengumpulan Data)  

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada para siswa 

untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis (Syah, 2004: 244). Pada tahap ini 

berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya 

hipotesis.  

 

Dengan demikian anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan (collection) 

berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara 

dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Konsekuensi 

dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara tidak 

disengaja siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki. 

 

2.7.2.4 Data Processing (Pengolahan Data)  

Menurut Syah (2004: 244) bahwa pengolahan data merupakan kegiatan mengolah 

data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, 

observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, 
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wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, 

ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada 

tingkat kepercayaan tertentu (Djamarah, 2002: 22). 

 

Data processing disebut juga dengan pengkodean coding/kategorisasi yang 

berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi 

tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ 

penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. 

 

2.7.2.5 Verification (Pembuktian)  

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan 

benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, 

dihubungkan dengan hasil data processing (Syah, 2004: 244). Verification 

menurut Bruner, bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan 

kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu 

konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai 

dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau informasi 

yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu 

kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak.  

 

2.7.2.6 Generalization (Menarik Kesimpulan/Generalisasi)  

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan 

yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau 

masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi (Syah, 2004: 244). 

Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari 

generalisasi. Setelah menarik kesimpulan siswa harus memperhatikan proses 
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generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan 

kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta 

pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. 

 

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur aplikasi 

model discovery learning (penemuan) dapat diterapkan pada pembelajaran 

keterampilan berbicara dan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara pada siswa. 

 

2.9 Discovery Learning dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara 

Pada praktiknya sangat sedikit guru yang menerapkan model discovery learning 

di dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Mungkin menurut mereka dalam 

pembelajaran bahasa Lampung dengan model discovery learning masih terasa 

asing dan jarang sekali digunakan sebelumnya sehingga sulit sekali mendapatkan 

konsep yang tepat dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model discovery learning. 

 

Model discovery learning dalam pembelajaran keterampilan berbicara menuntun 

siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Pembelajaran keterampilan berbicara 

dengan menggunakan discovery learning menekankan pada kemampuan berbicara 

sebagai alat komunikasi, penyampai pengetahuan dan berpikir logis, sistematis, 

dan kreatif. 

 

Discovery learning adalah metode yang menuntun anak harus berperan aktif 

dalam belajar di kelas. “Discovery Learning can be defined as the learning that 

takes place when the student is not presented with subject matter in the final form, 
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but rathers is required to organize it him self”, Bruner (Syarif, 2016: 12). 

Discovery Learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila 

pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan 

mengorganisasi sendiri. Dasar ide Bruner ialah pendapat dari Piaget yang 

menyatakan bahwa anak harus berperan aktif dalam belajar di kelas.  Discovery 

learning ingin mengubah dari pembelajaran yang pasif menjadi aktif dan kreatif, 

pembelajaran yang teacher oriented menjadi student oriented, siswa menerima 

informasi secara keseluruhan dari guru menjadi siswa menemukan informasi 

sendiri.  

 

Peneliti menggunakan model discovery learning sebagai strategi belajar bahasa 

(Lampung)  dan sebagai upaya meningkatkan keterampilan berbicara siswa. 

Model discovery learning merupakan model pembelajaran berbasis penemuan. 

Siswa dalam menguasai bahasa asing harus dapat menguasai dan menemukan 

banyak kosakata agar mampu berbicara dalam hal ini menguasai materi, 

memahami isi waghahan dan mampu mengungkapkan kembali waghahan secara 

lisan dan tulisan.  

 

Discovery learning dalam pembelajaran keterampilan berbicara pada penelitian 

ini sebagai berikut. 

1) Discovery learning pada materi “waghahan” 

2) Kompetensi dasar: mengungkapkan kembali waghahan 

3) Tujuan pembelajaran: setelah pelaksanaan pembelajaran siswa dapat 

memahami dan mengungkapkan kembali waghahan dengan menentukan nilai 

moral yang terkandung dalam waghahan dan dapat menentukan unsur-unsur 



84 
 

intrinsik yang ada dalam waghahan dengan menggunakan bahasa Lampung 

kemudian disampaikan di depan kelas. 

 

Selanjutnya siswa melakukan berbagai kegiatan dalam proses discovery learning 

yaitu: menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, 

mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan 

memahami isi waghahan, nilai moral, dan unsur-unsur intrinsik wawaghahan 

dengan merujuk pada tujuan pembelajaran. Penelitian ini menekankan pada siswa 

dapat mengungkapkan isi waghahan, nilai moral, dan unsur-unsur intrinsik yang 

terkandung di dalam waghahan di depan kelas. Adapun kegiatan guru dan siswa 

digambarkan pada tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3 Kegiatan Guru dan Kegiatan Siswa dalam Penerapan Model  

Discovery  Learning 

 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Stimulasi 

Guru memberi stimulasi apa saja 

waghahan yang telah diketahuinya. 

Setelah itu mengajukan pertanyaan: 

bagaimana nilai-nilai moral, dan unsur-

unsur intrinsik yang terkandung dalam 

waghahan tersebut.  

 

2. Problem Statement/Pertanyaan/Identifikasi 

Masalah 

Guru mengarahkan  siswa agar menjawab 

problem-problem statement/pertanyaan 

atau soal-soal yang diberikan guru tentang 

apa nilai-nilai moral dan unsur-unsur 

intrinsik yang terkandung dalam 

waghahan berdasarkan teks waghahan 

yang telah diberikan guru sebelumnya, 

kemudian mengarahkan siswa membentuk 

kelompok 

 

3. Data Collection/Pengumpulan Data 

Guru mengarahkan dan membimbing 

siswa untuk mengumpulkan data/informasi 

Siswa mendengarkan dan 

menjawab pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa bersama dengan 

kelompoknya  berdiskusi 

merumuskan problem-problem 

statement tentang nilai-nilai 

moral, dan unsur-unsur intrinsik 

dalam waghahan. 

 

 

 

 

 

Siswa secara berkelompok 

mengumpulkan data/informasi 
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Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

tentang nilai-nilai moral, dan insur-unsur 

intrinsik waghahan dari berbagai sumber 

yang relevan (kamus, internet, buku 

penunjang, dll) 

 

4. Data Processing/Pengolahan Data 

Guru menugaskan siswa dalam kelompok 

mengolah data dan informasi yang telah 

diperoleh dengan cara mengklasifikasikan 

sesuai bidangnya (tema, tokoh,  alur, latar, 

dan amanat) 

 

5. Verification/Pembuktian 

Guru mengarahkan siswa melakukan 

pemeriksaan secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya 

hipotesis yang ditetapkan tadi dengan 

temuan alternatif, dihubungkan dengan 

data hasil data processing dengan cara 

memverifikasi ke kelompok lain. 

 

 

 

6. Generalization/Menarik Kesimpulan 

Guru meminta siswa membuat 

kesimpulan, berdasarkan verifikasi, dan 

merumuskannya untuk menjawab problem 

statement tentang nilai moral, dan unsur-

unsur intrinsik yang terkandung di dalam 

waghahan  

tentang nilai-nilai moral, unsur-

unsur intrinsik yang ada dalam 

waghahan dari berbagai sumber. 

 

 

Dalam kelompok siswa 

mengklasifikasikan hasil data 

yang diperoleh berdasarkan 

bidangnya. 

 

 

 

 

Dalam kelompoknya siswa 

memverifikasi data yang telah 

dikelompokkan sesuai dengan 

bidangnya dengan cara 

memverifikasi dengan kelompok 

lain (apakah sesuai dengan 

pemikiran mereka), memecahkan 

masalah secara bersama-sama 

untuk merevisi kesalahan 

 

Siswa menggeneralisasi hasil 

verifikasi dan merumuskannya 

untuk menjawab problem 

statement tentang nilai-nilai 

moral, dan unsur-unsur intrinsik 

yang terkandung di dalam 

waghahan secara lisan dengan 

perwakilan kelompok maupun 

secara klasikal 

(Nurhayati, Wasimin, Widyastuti, Penerapan pembelajaran discovery learning 

pada pembelajaran) 

 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur aplikasi model 

discovery learning (penemuan) dapat diterapkan pada pembelajaran keterampilan 

berbicara dan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa. 

Model discovery learning dalam pembelajaran keterampilan berbicara menuntun 

siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Pembelajaran keterampilan berbicara 

dengan menggunakan discovery learning menekankan pada kemampuan berbicara 
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sebagai alat komunikasi, penyampai pengetahuan dan berpikir logis, sistematis, 

dan kreatif. 

 

2.10 Desain Discovery Learning dalam Belajar Berbicara 

Adapun pembelajaran keterampilan berbicara melalui model discovery learning 

dengan teks waghahan dapat dilihat dalam struktur pembelajaran (sintaks) model 

discovery learning sebagai berikut. 

Tabel 2.4 Struktur Pembelajaran (Sintaks) Bahasa Lampung di SMP pada 

Pembelajaran Keterampilan Berbicara Melalui Model Discovery Learning 

dengan Teks Waghahan Siklus I 

 

Kegiatan Guru Sintaks Discovery 

Learning 

Kegiatan Siswa 

Siklus I Pertemuan I 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru menjawab salam 

dan menyapa siswa 

 Siswa memberi salam kepada 

guru setelah berdoa bersama 

2. Guru menginformasikan 

tujuan pembelajaran 

 Siswa mendengarkan 

informasi tujuan 

pembelajaran 

3. Guru memberikan 

apersepsi dengan 

mengaitkan materi 

dengan pembelajaran 

sebelumnya dan 

mengaitkan materi 

dengan lingkungan 

sekitar 

Stimulation Siswa mendengarkan 

apersepsi yang dilakukan 

guru dan menjawab 

pertanyaan 

4. Guru membagi siswa 

dalam 5 kelompok 

belajar 

 Siswa membentuk kelompok 

belajar 

Kegiatan Inti 

5. Guru memberi stimulasi 

agar peserta didik 

mengingat kembali 

waghahan yang pernah 

diketahui sebelumnya, 

dan menyebutkan judul-

judulnya 

Stimulation Siswa mendengarkan, 

bertanya dan menjawab 

pertanyaan dengan menyebut 

judul-judul waghahan yang 

pernah dibacanya 

6. Guru membagikan teks 

waghahan dan meminta 

siswa mengidentifikasi 

Problem statement Siswa menerima teks masing-

masing, siswa 

mengidentifikasi isi 
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Kegiatan Guru Sintaks Discovery 

Learning 

Kegiatan Siswa 

cerita secara kelompok waghahan secara 

berkelompok 

 

7. Guru membagikan 

lembar soal kepada 

siswa kemudian guru 

meminta siswa 

menjawab pertanyaan 

Problem statement Siswa  menerima lembar soal 

yang diberikan guru dan 

berdiskusi menjawab 

pertanyaan 

 

8. Guru meminta siswa 

mencari kata-kata yang 

sulit dalam teks 

waghahan dengan cara 

berdiskusi 

Problem statement Siswa berdiskusi mencari 

jawaban yang berhubungan 

dengan isi teks waghahan, 

siswa berdiskusi mencari 

kata-kata sulit yang ada 

dalam teks waghahan 

9. Guru meminta siswa 

menemukan unsur-unsur 

intrinsik yang 

terkandung dalam 

waghahan 

Problem statement Siswa berdiskusi mencari 

unsur-unsur intrinsik yang 

ada dalam cerita dan 

menemukannya tema, tokoh, 

latar, alur, amanat (pesan 

yang mengandung nilai 

moral)  

 

10. Guru menugaskan 

siswa untuk 

mengumpulkan 

data/informasi tentang 

nilai-nilai moral, dan 

unsur-unsur intrinsik 

waghahan dari 

berbagai sumber yang 

relevan (kamus, 

internet, buku 

penunjang, dll) 

Data collection Siswa secara berkelompok 

mengumpulkan data atau 

informasi tentang nilai-nilai 

moral, unsur-unsur intrinsik 

yang ada dalam waghahan 

dari berbagai sumber 

11. Guru menugaskan 

siswa dalam kelompok 

mengolah data dan 

informasi yang 

diperoleh siswa dengan 

cara 

mengklasifikasikan 

hasil data berdasarkan 

unsur-unsur intrinsik 

yang terkandung dalam 

waghahan 

Data processing Dalam kelompok siswa 

berdiskusi 

mengklasifikasikan hasil data 

yang diperoleh berdasarkan 

unsur-unsur intrinsik tema, 

tokoh, latar, alur, dan 

amanat/pesan moral dan 

merangkaikan pokok-pokok 

cerita tersebut untuk 

diceritakan kembali di depan 

kelas 

12. Guru meminta siswa 

melakukan 

Verification Dalam kelompoknya siswa 

memverifikasi data yang telah 
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Kegiatan Guru Sintaks Discovery 

Learning 

Kegiatan Siswa 

pemeriksaan secara 

cermat untuk 

membuktikan benar 

tidak temuannya 

dengan cara 

memverifikasi dengan 

kelompok lain. Hal ini 

dimaksudkan untuk 

mengoreksi kesalahan-

kesalahan 

dikelompokkan, disesuaikan 

dengan faktor kebahasaan 

yaitu, pelafalan, ketepatan 

kata, keefektifan kalimat, lalu 

memverifikasi dengan 

kelompok lain (apakah sesuai 

dengan pemikiran mereka) 

dengan cara perwakilan 

kelompok menuliskan kata-

kata yang sulit di papan tulis 

kemudian siswa yang tahu 

menjawabnya. 

13. Guru meminta siswa 

untuk membuat 

kesimpulan, 

berdasarkan verifikasi, 

dan merumuskannya 

untuk menjawab 

problem statement 

tentang nilai moral, 

unsur-unsur intrinsik 

yang terkandung dalam 

waghahan dengan 

menggunakan bahasa 

Lampung. hal ini 

dilakukan bersama-

sama secara klasikal 

Generallization Siswa menggeneralisasi hasil 

verifikasi dan 

merumuskannya untuk 

menjawab problem statement 

tentang ide pokok cerita, 

nilai-nilai moral, dan unsur-

unsur intrinsik yang 

terkandung di dalam 

waghahan dalam bahasa 

Lampung. Secara klasikal 

pada siklus I dan secara lisan 

dengan perwakilan kelompok 

pada siklus II 
 

 

14. Guru meminta siswa 

mengumpulkan tugas 

kelompoknya 

 Siswa mengumpulkan tugas 

kelompoknya 

Kegiatan Penutup 

15. Guru/peneliti 

melakukan tanya  

jawab sesuai dengan 

kegiatan yang telah 

dilaksanakan sekaligus 

menanyakan kesulitan-

kesulitan yang dihadapi 

siswa  

 Siswa mengajukan dan 

menjawab pertanyaan sesuai 

dengan kegiatan yang telah 

dilaksanakan 

16. Guru memberi tugas 

kepada siswa sebagai 

tindak lanjut agar 

banyak berlatih 

mengungkapkan 

kembali waghahan 

yang telah dibuat 

 Siswa termotivasi untuk 

berlatih di rumah untuk 

mengungkapkan kembali 

waghahan yang telah dibuat 

bersama kelompoknya di 

depan kelas dengan 

memperhatikan faktor 
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Kegiatan Guru Sintaks Discovery 

Learning 

Kegiatan Siswa 

dengan kelompoknya 

di rumah secara 

mandiri dengan 

memperhatikan faktor 

kebahasaan dan 

nonkebahasaan 

(pelafalan, intonasi, 

jeda, ketepatan kata, 

volume suara, 

keefektifan kalimat, 

pandangan mata, 

mimik wajah, 

kinesik/gestur dan 

kelancaran). 

kebahasaan dan 

nonkebahasaan pada 

pertemuan berikutnya 

Siklus I Pertemuan II 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru memberi salam dan 

menyapa siswa 

 Siswa memberi salam kepada 

guru usai berdoa 

2. Guru menginformasikan 

tujuan pembelajaran 

 Siswa mendengarkan 

informasi tujuan 

pembelajaran 

3. Guru memberikan 

apersepsi dengan 

mengaitkan materi 

dengan pembelajaran 

sebelumnya dan 

mengaitkan materi 

dengan lingkungan 

sekitar 

Stimulation Siswa mendengarkan 

apersepsi yang dilakukan 

guru 

4. Guru membagi siswa 

dalam 5 kelompok 

belajar 

 Siswa membentuk kelompok 

belajar 

Kegiatan Inti 

5. Guru memberikan 

arahan kepada siswa 

agar mereka 

meningkatkan 

kemampuan berbicara 

dengan menggunakan 

bahasa Lampung secara 

mandiri dengan 

bergiliran 

Problem Statement Siswa mendengarkan 

pengarahan guru 

6. Guru memberikan 

arahan kepada siswa 

untuk memperhatikan 

faktor kebahasaan dan 

Problem Statement Siswa memperhatikan dan 

mendengarkan pengarahan 

guru 
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Kegiatan Guru Sintaks Discovery 

Learning 

Kegiatan Siswa 

nonkebahasaan  dengan 

tepat (pelafalan, intonasi, 

jeda, ketepatan kata, 

volume suara, 

keefektifan kalimat, 

pandangan mata, mimik 

wajah, kinesik/gestur, 

dan kelancaran) dalam 

mengungkapkan 

waghahan 

7. Guru meminta siswa 

untuk tampil bercerita 

dengan cara mengabsen 

siswa secara acak untuk 

yang tampil terlebih 

dahulu (hal ini dilakukan 

agar siswa selalu siap) 

 Siswa maju secara bergiliran 

dengan nomor absen secara 

acak yang dipanggil oleh 

guru 

Kegiatan Penutup 

8. Guru bersama siswa 

melakukan tanya 

jawab sesuai dengan 

kegiatan yang telah 

dilaksanakan 

 Siswa tanya jawab dengan 

guru sesuai dengan kegiatan 

yang telah dilaksanakan 

9. Guru mengapresiasi 

siswa yang telah 

mendapatkan nilai 

yang baik dan 

kepada siswa yang 

nilainya masih 

rendah guru 

memotivasi untuk 

berlatih lebih giat 

lagi di rumah 

 Siswa yang mendapatkan 

nilai yang sudah baik dan 

yang mendapat nilai masih 

rendah termotivasi untuk 

berlatih lebih giat lagi di 

rumah 

10. Guru memberi tugas 

kepada siswa 

sebagai tindak lanjut 

agar banyak berlatih 

di rumah secara 

mandiri dengan 

memperhatikan 

faktor kebahasaan 

dan nonkebahasaan 

 Siswa termotivasi untuk 

banyak berlatih di rumah 

dengan memperhatikan faktor 

kebahasaan dan 

nonkebahasaan 
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Tabel 2.5 Struktur Pembelajaran (Sintaks) Bahasa Lampung di SMP pada 

Pembelajaran Keterampilan Berbicara Melalui Model Discovery Learning 

dengan Teks Waghahan Siklus II 

 

Kegiatan Guru Sintaks Discovery 

Learning 

Kegiatan Siswa 

Siklus II Pertemuan I 

Kegiatan Pendahuluan 

1. 1.  Guru menjawab salam 

dan menyapa siswa 

 Siswa memberi salam kepada 

guru setelah berdoa bersama 

2. Guru menginformasikan 

tujuan pembelajaran 

 Siswa mendengarkan 

informasi tujuan 

pembelajaran 

3. Guru memberikan 

apersepsi dengan 

mengaitkan materi 

dengan pembelajaran 

sebelumnya dan 

mengaitkan materi 

dengan lingkungan 

sekitar 

Stimulation Siswa mendengarkan 

apersepsi yang dilakukan 

guru dan menjawab 

pertanyaan 

4. Guru membagi siswa 

dalam 5 kelompok 

belajar 

 Siswa membentuk kelompok 

belajar 

Kegiatan Inti 

5. Guru memberi stimulasi 

agar peserta didik 

mengingat kembali 

waghahan  minggu yang 

lalu dan menyebutkan 

unsur-unsur intrinsiknya 

Stimulation Siswa mendengarkan, 

bertanya dan menjawab 

pertanyaan dengan menyebut 

unsur-unsur intrinsik yang 

terkandung dalam waghahan 

6. Guru membagikan teks 

waghahan dan 

memberikan penjelasan 

mengenai materi 

waghahan kemudian 

mengarahkan siswa 

mengidentifikasi teks 

waghahan 

Problem statement Siswa menerima teks masing-

masing, siswa 

mengidentifikasi isi 

waghahan  

 

7. Guru membagikan 

lembar soal kepada 

siswa kemudian guru 

mengarahkan dan 

membimbing siswa 

menjawab pertanyaan 

Problem statement Siswa  menerima lembar soal 

yang diberikan guru dan 

berdiskusi menjawab 

pertanyaan secara 

berkelompok 

 

8. Guru mengarahkan dan 

membimbing siswa 

mencari kata-kata yang 

Problem statement Siswa berdiskusi mencari 

kata-kata sulit yang ada 

dalam teks waghahan dengan 
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Kegiatan Guru Sintaks Discovery 

Learning 

Kegiatan Siswa 

sulit dalam teks 

waghahan dengan cara 

berdiskusi 

cara berdiskusi 

9. Guru mengarahkan dan 

membimbing siswa 

menemukan unsur-unsur 

intrinsik yang 

terkandung dalam 

waghahan 

Problem statement Siswa berdiskusi mencari 

unsur-unsur intrinsik yang 

terkandung dalam teks 

waghahan dan menemukan 

tema, tokoh, latar, alur, 

amanat (pesan yang 

mengandung nilai moral)  

 

10. Guru mengarahkan dan 

membimbing siswa 

merangkai pokok-

pokok cerita sehingga 

siap diungkapkan 

kembali di depan kelas 

dengan cara diskusi 

kelompok 

 Siswa merangkai pokok-

pokok cerita yang siap 

diungkapkan kembali pada 

pertemuan berikutnya dengan 

berdiskusi 

11. Guru mengarahkan dan 

membimbing siswa 

untuk mengumpulkan 

data/informasi tentang 

nilai-nilai moral, dan 

unsur-unsur intrinsik 

waghahan dari 

berbagai sumber yang 

relevan (kamus, 

internet, buku 

penunjang, dll) 

Data collection Siswa secara berkelompok 

mengumpulkan data atau 

informasi tentang nilai-nilai 

moral, unsur-unsur intrinsik 

yang ada dalam waghahan 

dari berbagai sumber 

12. Guru memotivasi, 

mengarahkan dan 

membimbing siswa 

dalam kelompok 

mengolah data dan 

informasi yang telah 

diperoleh dengan cara 

mengklasifikasikan  

berdasarkan bidangnya 

(tema, tokoh, latar, 

alur, dan amanat) dan 

merangkai pokok cerita 

sehingga siap 

diceritakan kembali 

Data processing Dalam kelompok siswa 

berdiskusi 

mengklasifikasikan hasil data 

yang diperoleh berdasarkan 

bidangnya (tema, tokoh, latar, 

alur, dan amanat) dan 

merangkaikan pokok-pokok 

cerita tersebut untuk  dapat 

diceritakan kembali di depan 

kelas 

13. Guru mengarahkan dan 

membimbing siswa 

Verification Dalam kelompoknya siswa 

memverifikasi data yang telah 
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Kegiatan Guru Sintaks Discovery 

Learning 

Kegiatan Siswa 

melakukan 

pemeriksaan secara 

cermat untuk 

membuktikan benar 

tidak temuannya 

dengan cara 

memverifikasi dengan 

kelompok lain. Hal ini 

dimaksudkan untuk 

mengoreksi kesalahan-

kesalahan 

dikelompokkan, disesuaikan 

dengan faktor kebahasaan 

yaitu, pelafalan, ketepatan 

kata, keefektifan kalimat, lalu 

memverifikasi dengan 

kelompok lain (apakah sesuai 

dengan pemikiran mereka) 

dengan cara perwakilan 

kelompok menuliskan kata-

kata yang sulit di papan tulis 

kemudian siswa yang tahu 

menjawabnya. 

14. Guru mengarahkan dan 

membimbing siswa 

untuk membuat 

kesimpulan, 

berdasarkan verifikasi, 

dan merumuskannya 

untuk menjawab 

problem statement 

tentang nilai moral, 

unsur-unsur intrinsik 

yang terkandung dalam 

waghahan dengan 

menggunakan bahasa 

Lampung secara lisan 

dengan menunjuk 

perwakilan masing-

masing kelompok 

Generallization Siswa menggeneralisasi hasil 

verifikasi dan 

merumuskannya untuk 

menjawab problem statement 

tentang ide pokok cerita, 

nilai-nilai moral, dan unsur-

unsur intrinsik yang 

terkandung di dalam 

waghahan dalam bahasa 

Lampung secara lisan dengan 

perwakilan masing-masing 

 kelompok 

 

15. Guru meminta siswa 

mengumpulkan tugas 

kelompoknya 

 Siswa mengumpulkan tugas 

kelompoknya 

Kegiatan Penutup 

16. Guru/peneliti 

melakukan tanya  

jawab sesuai dengan 

materi yang telah 

diberikan  

 Siswa mengajukan dan 

menjawab pertanyaan sesuai 

dengan materi yang telah 

diberikan 

17. Guru memberi tugas 

kepada siswa sebagai 

tindak lanjut agar 

banyak berlatih 

mengungkapkan 

kembali waghahan 

yang telah dibuat 

dengan kelompoknya 

 Siswa termotivasi untuk 

berlatih di rumah untuk 

mengungkapkan kembali 

waghahan yang telah dibuat 

bersama kelompoknya di 

depan kelas dengan 

memperhatikan faktor 

kebahasaan dan 
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Kegiatan Guru Sintaks Discovery 

Learning 

Kegiatan Siswa 

di rumah secara 

mandiri dengan 

memperhatikan faktor 

kebahasaan dan 

nonkebahasaan 

(pelafalan, intonasi, 

jeda, ketepatan kata, 

volume suara, 

keefektifan kalimat, 

pandangan mata, 

mimik wajah, 

kinesik/gestur dan 

kelancaran). 

nonkebahasaan pada 

pertemuan berikutnya 

Siklus II Pertemuan II 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Guru menjawab salam 

siswa 

 Siswa memberi salam kepada 

guru setelah berdoa 

2. Guru menginformasikan 

tujuan pembelajaran 

 Siswa mendengarkan 

informasi tujuan 

pembelajaran 

3. Guru memberikan 

apersepsi dengan 

mengaitkan materi 

dengan pembelajaran 

sebelumnya dan 

mengaitkan materi 

dengan lingkungan 

sekitar 

Stimulation Siswa mendengarkan 

apersepsi yang dilakukan 

guru 

4. Guru membagi siswa 

dalam 5 kelompok 

belajar 

 Siswa membentuk kelompok 

belajar 

Kegiatan Inti 

5. Guru memberikan 

arahan kepada siswa 

agar mereka 

meningkatkan 

kemampuan berbicara 

dengan menggunakan 

bahasa Lampung secara 

mandiri dan sesuai 

dengan kemampuannya 

Problem Statement Siswa mendengarkan 

pengarahan guru 

6. Guru memberikan 

arahan kepada siswa 

untuk memperhatikan 

faktor kebahasaan dan 

nonkebahasaan  dengan 

Problem Statement Siswa memperhatikan dan 

mendengarkan pengarahan 

guru 
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Kegiatan Guru Sintaks Discovery 

Learning 

Kegiatan Siswa 

tepat (pelafalan, intonasi, 

jeda, ketepatan kata, 

volume suara, 

keefektifan kalimat, 

pandangan mata, mimik 

wajah, kinesik/gestur, 

dan kelancaran) dalam 

mengungkapkan 

waghahan 

7. Guru meminta siswa 

untuk maju secara 

bergiliran dengan 

mengabsen siswa yang 

memperoleh nilai baik 

minggu yang lalu untuk 

tampil terlebih dahulu 

 Siswa praktik berbicara 

sesuai dengan skor yang 

memperoleh nilai tertinggi 

pada siklus I pertemuan II 

minggu yang lalu (hal ini 

dilakukan agar siswa yang 

memperoleh nilai kurang 

termotivasi) 

Kegiatan Penutup 

8. Guru bersama siswa 

melakukan tanya 

jawab sesuai dengan 

kegiatan yang telah 

dilaksanakan 

 Siswa tanya jawab dengan 

guru sesuai dengan kegiatan 

yang telah dilaksanakan 

9. Guru mengapresiasi 

siswa yang telah 

mendapatkan nilai 

yang baik dan 

kepada siswa yang 

nilainya masih 

rendah guru 

memotivasi untuk 

berlatih lebih giat 

lagi  

 Siswa yang mendapatkan 

nilai yang sudah baik dan 

yang mendapat nilai masih 

rendah termotivasi untuk 

berlatih lebih giat lagi di 

rumah 

10. Guru memberi tugas 

kepada siswa 

sebagai tindak lanjut 

agar banyak berlatih 

di rumah secara 

mandiri dengan 

memperhatikan 

faktor kebahasaan 

dan nonkebahasaan 

 Siswa termotivasi untuk 

banyak berlatih di rumah 

dengan memperhatikan faktor 

kebahasaan dan 

nonkebahasaan 
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2.11 Media Pembelajaran dengan Teks Waghahan 

Media pembelajaran dengan teks waghahan, akan dipaparkan dengan konsep 

media pembelajaran dan teks waghahan. Adapun uraian tersebut sebagai berikut. 

 

2.11.1 Media Pembelajaran 

Konsep media pembelajaran dalam penelitian ini menguraikan tentang pengertian 

media pembelajaran, jenis media pembelajaran, manfaat media pembelajaran. 

adapun uraian tersebut sebagai berikut. 

 

2.11.1.1 Pengertian Media Pembelajaran  

Media berasal dari bahasa Latin, medius dan merupakan bentuk jamak dari 

―Medium‖ yang secara harfiah berarti ―Perantara‖ atau ―Pengantar‖ yaitu 

perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. ―Media adalah 

alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai 

tujuan pembelajaran‖, Djamarah (1995: 136). ―Media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa 

sehingga terjadi proses belajar‖, Purnamawati dan Eldarni (2001: 4). Media 

adalah alat bantu untuk memberikan perangsang bagi peserta didik supaya terjadi 

proses belajar, Briggs (1970). Media adalah segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan peserta didik untuk belajar, Miarso (1989). 

 

Dari berbagai pendapat di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya semua pendapat 

tersebut memosisikan media sebagai suatu alat atau sejenisnya yang dapat 

dipergunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Pesan 
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yang dimaksud adalah materi atau isi pelajaran. Keberadaan media dimaksudkan 

agar pesan dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Jika 

media adalah sumber belajar, secara luas dapat diartikan bahwa manusia, benda, 

ataupun peristiwa yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan 

dan keterampilan, dapat dikatagorikan sebagai media.  

 

2.11.1.2 Jenis Media Pembelajaran  

Mengingat banyaknya media dalam pembelajaran, pendidik perlu mengetahui 

jenis-jenis media pembelajaran sehingga dapat menentukan media pembelajaran 

yang tepat digunakan sesuai dengan materi. Jenis media pembelajaran menurut 

Sanjaya (2006:170), dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis bergantung 

pada sudut mana melihatnya.  

Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi atas:  

1) media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang 

hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara.  

2) media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung 

unsur suara. Jenis media yang tergolong ke dalam media visual adalah: film 

slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang 

dicetak seperti media grafis dan sebagainya.  

3) media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga 

mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, misalnya, rekaman video, 

berbagai ukuran film, slide suara, dan sebagainya. Kemampuan media ini 

dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab mengandung kedua unsur jenis 

media yang pertama dan kedua.  

 

 

2.11.1.3 Manfaat Media Pembelajaran  

Secara umum manfaat media pembelajaran menurut Harjanto (1997: 245) adalah:  

1) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis (tahu kata-katanya, 

tetapi tidak tahu maksudnya)  

2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. Dengan menggunakan 

media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif siswa.  

3) dapat menimbulkan persepsi yang sama terhadap suatu masalah.  
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Berdasarkan pemaparan di atas media pembelajaran ialah alat bantu yang dapat 

dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran 

dengan teks waghahan merupakan media dalam bentuk teks yang peneliti 

gunakan. Teks waghahan memudahkan siswa dalam mengidentifikasi dan 

memahami isi waghahan secara praktis dan ekonomis juga dapat dibaca berulang-

ulang. 

 

2.11.2 Teks Waghahan/Cerita Rakyat 

Konsep teks waghahan meliputi; pengertian teks waghahan, jenis-jenis cerita 

rakyat, fungsi cerita rakyat, ciri-ciri cerita rakyat, unsur-unsur cerita rakyat. 

Adapun uraian yang telah disebutkan di atas dipaparkan sebagai berikut. 

 

2.11.2.1 Pengertian Teks Waghahan/Cerita Rakyat  

Teks adalah kata-kata asli dari pengarangnya; sesuatu yang tertulis untuk dasar 

memberi pelajaran atau berpidato dan sebagainya (KBBI, 2005: 543). Waghahan 

adalah bentuk cerita rakyat yang terdapat di provinsi Lampung. Berdasarkan 

pengertian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa teks waghahan adalah cerita 

rakyat yang terdapat di provinsi Lampung dalam bentuk tertulis. 

 

Cerita rakyat adalah suatu cerita yang pada dasarnya disampaikan secara lisan, 

Sanusi (2014: 122). Peristiwa yang diungkapkan dianggap pernah terjadi pada 

masa lalu, merupakan kreasi semata yang didorong oleh keinginan untuk 

menyampaikan pesan atau amanat tertentu, atau merupakan upaya untuk memberi 

atau mendapatkan hiburan.  
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2.11.2.2 Jenis-Jenis Cerita Rakyat 

Masyarakat etnik Lampung mempunyai banyak cerita yang berbentuk prosa. 

Cerita-cerita itu dapat digolongkan menjadi enam jenis sebagai berikut. 

a) Epos 

Epos adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin yang berarti ‗cerita 

kepahlawanan‘ atau ‗wiracerita‘. Epos mengungkapkan dan bertolak dari suatu 

realitas. Isinya menyangkut suatu peristiwa yang benar-benar terjadi atau yang 

diyakini sebagai suatu kebenaran yang pernah berlangsung pada masa silam. 

Dalam kehidupan etnik Lampung banyak dijumpai cerita yang tergolong epos. 

Contohnya cerita Bitan Subing. 

 

b)  Sage 

Sage adalah cerita yang berdasarkan peristiwa sejarah yang telah  bercampur 

dengan fantasi. Contoh sage Asal Mulo Kerateuan Rateu Melitting Dan Kerateuan 

Rateu Darah Putih. 

 

c) Fabel  

Fabel adalah dongeng yang menggambarkan watak atau budi manusia. Para 

pelaku cerita adalah binatang. Isinya banyak mengandung pelajaran yang berguna 

bagi manusia. Contoh fabel Kaccil Jadei Hakim. 

 

d) Legenda 

Legenda adalah cerita rakyat yang berkenaan dengan peristiwa sejarah. Contoh 

Asal-Usul Anek Labuhan Ratu. 
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e)  Mite 

Mite adalah dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap makhluk 

halus (dewa-dewi, peri, atau jin), binatang atau  tumbuh-tumbuhan. Contoh 

Tukang Kawil. 

 

f)  Fiksi 

Fiksi adalah cerita rekaan, cerita yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran 

pengarang, tidak berdasarkan kenyataan, Contoh Si Bingung (Sanusi, 2014: 122). 

 

Berdasarkan jenis-jenis cerita rakyat di atas peneliti menggunakan cerita fabel 

sebagai media bercerita siswa. Hal ini dimaksudkan bahwa cerita fabel pesan yang 

ada dalam cerita berkaitan erat dengan moral. Binatang-binatang yang ada dalam 

cerita fabel memiliki karakter seperti manusia mereka ada yang baik dan ada pula 

yang tidak baik. Mereka mempunyai sifat jujur, sopan, pintar, dan senang 

bersahabat, serta melakukan perbuatan terpuji. Mereka ada juga yang berkarakter 

licik, culas, sombong, suka menipu, dan ingin menang sendiri. Cerita fabel 

menjadi salah satu sarana yang potensial dalam menanamkan nilai-nilai moral 

dengan mencontoh karakter-karakter yang baik agar memiliki sifat yang terpuji.  

 

2.11.2.3 Fungsi Cerita Rakyat 

Cerita rakyat memiliki empat fungsi sosial, yaitu: (1) Menghibur adalah suatu 

karya sastra yang diciptakan berdasarkan keinginan melahirkan suatu rangkaian 

berbahasa yang indah dan bunyi yang merdu saja, (2) mendidik adalah suatu 

karya sastra yang dapat memberikan pelajaran tentang kehidupan, karena sastra 

mengekspresikan nilai-nilai kemanusiaan seperti yang terdapat dalam agama. 

Nilai-nilai yang disampaikannya dapat lebih fleksibel. Di dalam sebuah karya 
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sastra yang baik kita akan menemui unsur-unsur dari ilmu filsafat, ilmu 

kemasyarakatan, (3) mewariskan adalah suatu karya sastra yang dijadikan alat 

untuk meneruskan tradisi suatu bangsa dalam arti yang positif. Tradisi itu 

memerlukan alat untuk meneruskannya kepada masyarakat sezaman dan 

masyarakat yang akan datang, (4) jati diri adalah suatu karya sastra yang 

menjadikan dirinya sebagai suatu tempat di mana nilai kemanusiaan mendapat 

tempat yang sewajarnya, dipertahankan, dan disebarluaskan, terutama di tengah-

tengah kehidupan modern yang ditandai dengan menggebu-gebunya kemajuan 

sains dan teknologi, Semi (1984: 10-14). 

 

Pembelajaran keterampilan berbicara melalui bercerita adalah pembelajaran yang 

mampu mengembangkan keterampilan siswa dalam berbicara. Keterampilan 

berbicara melalui cerita bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan melalui uraian dan 

penjelasan guru saja. Akan tetapi, siswa harus dihadapkan pada kegiatan-kegiatan 

nyata yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dalam berbagai konteks 

komunikasi. Menurut Nurgiyantoro (2009: 288-289), bercerita merupakan salah 

satu tugas kemampuan atau kegiatan berbicara yang dapat mengungkapkan 

kemampuan berbicara siswa yang bersifat pragmatis.  

 

2.11.1.1 Ciri - ciri Cerita Rakyat  

Ciri-ciri cerita rakyat adalah sebagai berikut: a) Bersifat lisan, b) Penciptanya 

anonim atau tidak dikenal, Bersifat komunal atau milik bersama, c) Bentuk dan 

isinya bersifat statis, d) Mencerminkan aturan-aturan hidup, e) Istana sentris. 
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2.11.1.2 Unsur-Unsur Cerita Rakyat 

 

a. Tema, yaitu sesuatu yang menjadi dasar cerita dan selalu berkaitan dengan 

berbagai pengalaman kehidupan. Tema cerita rakyat pada dasarnya berkaitan 

dengan elemen-elemen misteri, dunia gaib, alam dewa, kepercayaan tradisis 

suatu masyarakat, kejadian sejarah, dan kejadian alam yang bercampur dengan 

elemen-elemen fantasi. 

b. Alur, yaitu tahap-tahapan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Alur suatu cerita 

terbagi atas lima tahap, yaitu tahap pengenalan atau eksposisi, pengembangan, 

pertentangan atau konflik, peleraian, dan penyelesaian. 

c. Latar, adalah keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya 

lakuan dalam cerita. 

d. Penokohan atau perwatakan. Tokoh adalah pelaku dalam suatu cerita. Adapun 

penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan sebuah cerita. 

e. Amanat, adalah pesan yang disampaikan pengarang melalui karya sastranya. 

 

Ketepatan, kelancaran, dan kejelasan cerita akan menunjukkan kemampuan 

berbicara siswa. Oleh karena itu, keterampilan berbicara pada siswa perlu 

ditingkatkan melalui pelatihan bercerita secara teratur, sistematis, dan 

berkesinambungan. Unsur cerita yang perlu diperhatikan adalah para tokoh 

dengan karakternya masing-masing, setting atau latar tempat terjadinya peristiwa, 

alur atau jalan cerita dan tema atau amanat cerita. Bercerita menuntut kemampuan 

mengingat-ingat unsur cerita, menggunakan bahasa yang baik secara improvisasi, 

peragaan adegan, menyelipkan humor yang segar, menghayati cerita, dan 

menyampaikan amanat, (Haryadi, 1997). 
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Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar dapat bercerita (dongeng) dengan 

baik sebagai berikut. 

a. Membaca cerita (epos, fabel, legenda, mite, sage, fiksi) sampai selesai. 

b. Mencatat pokok-pokok cerita, yaitu tokoh, latar, dan alur. 

c. Merangkaikan pokok-pokok cerita untuk menceritakan kembali cerita rakyat 

tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas teks waghahan dapat digunakan dalam pembelajaran, 

guru dapat memilih jenis cerita apa yang akan disajikan, teks waghahan dipilih 

karena mengandung ajaran budi pekerti atau pendidikan moral dan hiburan bagi 

siswa, teks waghahan dapat diceritakan kembali secara lisan dan tulisan. Teks 

waghahan juga mengandung unsur-unsur cerita sehingga siswa dapat lebih mudah 

untuk mengungkapkan kembali waghahan karena mudah untuk dipahami dan 

diingat, serta menarik. 

 

2.12  Penelitian yang Relevan 

Lisnaini (2010) membuat tesis yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Berbicara Melalui Metode Bermain Peran Dengan Media Boneka Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas VIIIA Dan VIIIB Di SMP Negeri 1 

Natar Lampung Selatan. Kesimpulan penelitian ini (1) kemampuan guru 

meningkat dalam merencanakan pembelajaran keterampilan berbicara melalui 

metode bermain peran dengan media boneka, (2) aktivitas guru dan siswa 

mengalami peningkatan, (3) evaluasi belajar pada siklus kesatu guru melakukan 

penilaian terhadap masing-masing siswa yang bermonolog dengan kendala yang 

dihadapi keterbatasan waktu, siklus kedua evaluasi dilakukan guru dibantu oleh 

siswa dengan kendala antar siswa kurang obyektif, dan siklus ketiga evaluasi 
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dilakukan guru melalui media rekaman agar dapat diulang kembali untuk 

mendapatkan nilai yang lebih baik, (4) siklus 1 kelas VIIIA nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa sebesar 72,0 sedangkan pada siklus II hasil yang dicapai sebesar 

76,2 dan pada siklus III nilai rata-rata yang diperoleh siswa 79,6. 

 

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan Sari yang berjudul 

Peningkatan Keterampilan Berbicara Menggunakan Metode Sosiodrama Siswa 

Kelas VB SD Negeri Keputran I Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan 

pembelajaran keterampilan berbicara menggunakan metode sosiodrama dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas VB SD Negeri Keputran I 

Yogyakarta. Peningkatan keterampilan berbicara pada siklus I sebesar 7,38 dari 

kondisi awal 60,35 meningkat menjadi 67,73. Pada siklus II meningkat sebesar 

16,17 dari kondisi awal 60,35 meningkat menjadi 76,52. 

 

Anafi juga mengadakan penelitian skripsinya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Bercerita Dengan Menggunakan Media Wayang Boneka Pada 

Siswa Kelas VIIB Smp Negeri 1 Seyegan Sleman. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa penggunaan media wayang boneka dapat meningkatkan keterampilan 

bercerita siswa kelas VIIB SMP Negeri 1 Seyegan Sleman. Peningkatan 

keterampilan bercerita siswa tampak pada kualitas proses pembelajaran yang 

ditunjukkan oleh keaktifan, perhatian pada pelajaran, antusiasme selama 

pembelajaran, keberanian bercerita di depan kelas, keterampilan siswa dalam 

menggunakan alat peraga sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan, aktif dan kreatif. Peningkatan kualitas produk/hasil dapat dilihat 
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dari perbandingan skor rata-rata bercerita siswa pada tahap pratindakan sampai 

pascatindakan siklus II.  

 

Skor rata-rata siswa pada tahap pratindakan sebesar 20,31 pada siklus satu 

meningkat menjadi 23,36 dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 26,73. Skor 

rata-rata keterampilan siswa mengalami peningkatan sebesar 6,42. Dengan 

demikian, keterampilan bercerita siswa kelas VIIB SMP Negeri 1 Seyegan 

Sleman telah mengalami peningkatan baik secara proses maupun produk setelah 

diberi tindakan dengan menggunakan media wayang boneka. 

 

Penelitian tentang keterampilan berbicara juga dilakukan oleh Nur Sholekah 

mahasiswa program Studi Bahasa Indonesia dalam skripsinya yang berjudul 

Peningkatan Keterampilan Bercerita Dengan Menggunakan Teknik Peta Konsep 

Pada Siswa Kelas X6 Sma Negeri 1 Imogiri, Bantul. Hasil penelitian 

menunjukkan penggunaan teknik peta konsep dapat meningkatkan keterampilan 

bercerita siswa kelas X6 SMAN 1 Imogiri, Bantul. Peningkatan proses 

pembelajaran meningkat, terlihat dari siswa yang lebih aktif bertanya, menjawab 

pertanyaan guru dan memberikan penilaian terhadap teman. Siswa lebih 

konsentrasi terhadap pembelajaran, siswa lebih antusias dan berminat saat 

mengikuti pelajaran. Keberanian siswa lebih meningkat saat bercerita. 

 

Peningkatan juga terjadi pada produk pembelajaran, yang dapat dilihat dari 

perolehan rata-rata skor siswa. Rata-rata skor siswa mengalami peningkatan pada 

setiap siklusnya. Keterampilan bercerita siswa sebelum dikenai tindakan 

berkategori kurang. Namun, setelah diberi tindakan, skor rata-rata bercerita siswa 

kategori cukup dan baik. Peningkatan skor rata-rata tersebut dapat dilihat dari 
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perbandingan skor rata-rata siswa dari pratindakan hingga siklus II 

(pascatindakan). Skor rata-rata siswa pada tahap pratindakan sebesar 20,33 atau 

58,09%, skor  rata-rata siklus I sebesar 23,24 atau 66,41% sedangkan siklus II 

skor rata-rata diperoleh 25,06 atau 74,45%. Kenaikan skor rata-rata keterampilan 

bercerita dari tahap pratindakan hingga siklus II (pascatindakan) sebesar 5,69 

atau16,36%. Dengan demikian, pembelajaran keterampilan bercerita siswa kelas 

X6 SMAN 1 Imogiri, Bantul telah mengalami peningkatan, baik secara proses 

maupun produk setelah diberi tindakan menggunakan teknik peta konsep. 

 

Berdasarkan penelitian di atas, pembelajaran keterampilan berbicara penelitian ini 

bukan yang pertama kali diteliti. Artinya penelitian pada keterampilan berbicara 

sudah pernah dilakukan dengan bermacam-macam metode, dan media 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil yang baik pada pembelajaran 

kemampuan berbahasa siswa dan dengan berbagai faktor-faktor yang 

menyebabkan keterampilan berbicara siswa mendapatkan nilai yang rendah. 

Dengan demikian penelitian keterampilan berbicara penting untuk di teliti.   

 

2.13 Langkah-Langkah Pembelajaran 

Langkah-langkah pembelajaran dalam penelitian ini meliputi; 1) kegiatan 

pendahuluan; 2) kegiatan inti yang meliputi: a) eksplorasi, b) elaborasi, c) 

konfirmasi; dan 3) kegiatan penutup akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran 
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b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari 

c. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai 

d. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus 

 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti merupakan proses belajar untuk mencapai KD yang dilakukan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologi peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, yang dapat meliputi proses 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

1) Eksplorasi  

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

a. melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam 

takambang jadi guru dan peserta didik belajar dari aneka sumber 

b. menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan 

sumber belajar lain 

c. memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik 

dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya 

d. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran 
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2) Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

a. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna 

b. memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis 

c. memberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, 

dan bertindak tanpa rasa takut 

d. memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif 

e. memfasilitasi peserta didik berkompetensi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar 

f. memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi dan elaborasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis secara individual maupun kelompok 

g. memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan kreasi; kerja individual maupun 

kelompok 

h. memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, festival, serta produk yang 

dihasilkan 

i. memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik 

 

3) Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

a. memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun hadiah 
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b. memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

dari berbagai sumber 

c. memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman 

belajar yang telah dilakukan 

d. memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar 

 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran 

b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram 

c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran  

d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas individu 

maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik 

e. Menyampaikan rencana pembelajaran pada kegiatan berikutnya. 

(Permendiknas, nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses) 

 

2.14 Kelebihan dan Kelemahan Discovery Learning 

Adapun kelebihan dan kelemahan penerapan Discovery Learning sebagai berikut. 

a.  Kelebihan Penerapan Discovery Learning 

1)   Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-

keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci 

dalam proses ini, seseorang tergantung bagaimana cara belajarnya. 



110 
 

Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh 

karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer.  

2) Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa menyelidiki 

dan berhasil.  

3) Metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai 

dengan kecepatannya sendiri.  

4) Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan 

melibatkan akalnya dan motivasi sendiri.  

5) Metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena 

memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya.  

6) Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan 

gagasan-gagasan. Bahkan gurupun dapat bertindak sebagai siswa, dan sebagai 

peneliti di dalam situasi diskusi.  

7) Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) karena mengarah 

padakebenaran yang final dan tertentu atau pasti.  

8) Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik.  

9) Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses 

belajar yang baru.  

10) Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri.  

11) Mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri.  

12) Memberikan keputusan yang bersifat intrinsic.  

13) Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang.  

14) Proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada pembentukan 

manusia seutuhnya.  

15) Meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa.  

16) Kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber 

belajar.  

17) Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. 

 

 

b. Kelemahan Penerapan Discovery Learning  

1) Metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. 

Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau 

berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep, yang tertulis 

atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi.  

2) Metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena 

membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori 

atau pemecahan masalah lainnya.  

3) Harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan 

dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang 

lama.  

4) Pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, 

sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara 

keseluruhan kurang mendapat perhatian.  

5) Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA kurang fasilitas untuk mengukur 

gagasan yang dikemukakan oleh para siswa  
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6) Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan 

ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru.  

 

 

2.15 Kerangka Pikir 

 

Keaktifan, minat, motivasi, keberanian siswa dalam pembelajaran masih kurang 

dan rendahnya nilai keterampilan siswa dalam berbicara merupakan masalah 

dalam penelitian ini. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti menggunakan 

model discovery learning dalam pembelajaran berbicara bahasa Lampung dengan 

teks waghahan.  

 

Model discovery learning dalam pembelajaran keterampilan berbicara menuntun 

siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Pembelajaran keterampilan berbicara 

dengan menggunakan discovery learning menekankan pada kemampuan berbicara 

sebagai alat komunikasi, penyampai pengetahuan dan berpikir logis, sistematis, 

dan kreatif. Agar lebih jelas dapat dilihat dalam gambar diagram berikut. 
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 Bagan 2.1 Alur Kerangka Pikir  

 

 

 

Sebelum Pelaksanaan Discovery Learning 

Pembelajaran keterampilan 

berbicara belum maksimal 

(keaktifan, minat, perhatian, 

keberanian masih kurang, sulit 

mengungkapkan ide/gagasan 

yang akan dibicarakan) 
 

Nilai keterampilan berbicara siswa 

masih rendah (pelafalan, intonasi, 

jeda, ketepatan kata, volume suara, 

keefektifan kalimat, pandangan 

mata, mimik wajah, kinesik/gestur, 

dan kelancaran)  
 

Pelaksanaan Discovery Learning 

Memotivasi dan melatih 

keaktifan, minat, perhatian dan 

keberanian siswa dalam 

pembelajaran keterampilan 

berbicara 

Memudahkan siswa dalam 

menemukan ide/bahan untuk 

mengungkapkan kembali 

waghahan, 

kreatif, berekspresi 

Setelah Pelaksanaan Discovery Learning 

Pembelajaran keterampilan 

Berbicara melalui discovery 

learning dengan teks waghahan 

meningkat (keaktifan, minat,  

motivasi perhatian, dan keberanian) 

 

Keterampilan berbicara melalui 

model discovery learning 

dengan teks waghahan siswa 

meningkat (pelafalan, intonasi, 

jeda, ketepatan kata, volume 

suara, keefektifan kalimat, 

pandangan mata, mimik wajah, 

kinesik/gestur, dan kelancaran)  
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2.16 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Perencanaan Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Lampung pada siswa 

kelas VIII A di SMP Negeri 4 Bandar Lampung dapat ditingkatkan dengan 

model discovery learning dengan teks waghahan. 

2. Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Lampung siswa kelas VIII A di 

SMP Negeri 4 Bandar Lampung dapat ditingkatkan melalui model discovery 

learning dengan teks waghahan. 

3. Hasil pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas VIII A di SMP Negeri 

4 Bandar Lampung dapat ditingkatkan melalui model discovery learning 

dengan teks waghahan.   

4. Peningkatan nilai keterampilan berbicara bahasa Lampung pada siswa kelas 

VIII A di SMP Negeri 4 Bandar Lampung dapat ditingkatkan melalui model 

discovery learning dengan teks waghahan. 

 

Landasan-landasan teori tersebut di atas, dideskripsikan dan digunakan dalam 

penelitian PTK ini, karena dianggap penting oleh peneliti. Sehingga teori tersebut 

dijadikan rujukan, untuk memenuhi pencapaian standar maksimal penelitian yang 

dilaksanakan. Teori yang satu dengan teori yang lain saling berkaitan, dan 

dihubungkan oleh peneliti untuk mewujudkan kesatuan konsep pengetahuan agar 

bisa dipaparkan dengan jelas dan benar. 

 

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan yaitu teori keterampilan berbicara, model 

discovery learning, dan teks waghahan dalam penelitian ini saling berkaitan yaitu 
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strategi kognitif, digunakan karena berbicara memerlukan pengetahuan dan 

penguasaan  tentang isi pembicaraan dan kaidah bahasa sebagai media 

penyampaiannya. Penelitian ini ingin meningkatkan keterampilan berbicara siswa 

pada materi waghahan dengan kompetensi dasar mampu mengungkapkan kembali 

teks waghahan secara lisan dan tulisan. Model discovery learning digunakan 

karena siswa diperhadapkan pada masalah yang medianya adalah bahasa (teks 

waghahan dalam bahasa Lampung). Siswa mengidentifikasi teks waghahan 

dalam bahasa Lampung yang merupakan bahasa kedua dan sebagai bahasa ibu 

bagi sebagian masyarakat penuturnya. Peserta didik didorong untuk 

mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari informasi 

sendiri kemudian mengorganisasi atau membentuk (konstruktif) apa yang mereka 

ketahui dan pahami dalam suatu bentuk akhir. Dengan kata lain siswa dapat 

membangun pengetahuannya sendiri baik secara individu atau kelompok. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Metode penelitian yang akan diuraikan dalam paparan berikut tentang; jenis 

penelitian, prosedur penelitian tindakan kelas, tempat dan waktu penelitian, desain 

pembelajaran dengan model discovery learning dalam peningkatan pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Lampung, lama tindakan dan indikator 

keberhasilan, definisi konseptual dan operasional, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas instrumen, dan teknik analisis data. 

Selanjutnya peneliti mendeskripsikan uraian tersebut sebagai berikut. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian ini adalah merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan 

memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya, Suharsimi dkk 2010: 57 

(Anafi, 2012: 68). Penelitian tindakan adalah penerapan penemuan fakta pada 

pemecahan masalah dalam situasi sosial dengan pandangan untuk meningkatkan 

kualitas tindakan yang dilakukan di dalamnya, yang melibatkan kolaborasi dan 

kerjasama para peneliti, praktisi, dan orang awam, Burns (Anafi, 2012: 68). 

Berikut ini adalah gambar model Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  
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Berikut adalah gambar model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dipaparkan 

oleh Arikunto dkk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ? 
 

Gambar 3.1 Model Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, dkk. 2010: 16) 

 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam bentuk siklus-siklus hingga mencapai 

tujuan atau sampai pada penelitian itu dianggap tidak perlu diteruskan lagi karena 

tidak ada peningkatan dan perubahan. Jadi, penelitian ini merupakan kerjasama 

antara peneliti, guru, siswa, dan pihak sekolah untuk menerapkan kinerja sekolah 

yang lebih baik. 

 

Proses dasar penelitian tindakan kelas didasarkan atas menyusun rencana 

bersama, bertindak dan mengamati, kemudian mengadakan refleksi atau kegiatan 

yang sudah dilakukan, Madya (2006: 59). Peneliti melakukan kerja sama dengan 

guru bidang studi bahasa Lampung SMP Negeri 4 Bandar Lampung, sebagai guru 

mitra dalam melaksanakan penelitian dalam rangka menyusun rancangan tindakan 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

Perencanaan 

Pelaksanaan 
Refleksi 

Pengamatan 

Refleksi 

Pengamatan 
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bersama. Setelah rancangan tersebut selesai, dilaksanakan, dan dilakukan pula 

pengamatan segala kejadian yang terjadi di kelas. Setelah itu, diadakan refleksi 

terhadap tindakan yang dilakukan. 

 

Peneliti mencoba mencari pemecahan masalah proses belajar keterampilan 

berbicara melalui discovery learning karena hal ini penting berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan. Sebelum melakukan penelitian penulis 

mencoba mendiskusikan dengan guru bidang studi bahasa Lampung yang menjadi 

kolaborator peneliti di SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Kemudian peneliti 

mencoba menentukan masalah, menyusun skenario pembelajaran, menyiapkan 

lembar penilaian yang meliputi lembar observasi, pedoman wawancara, dan 

rubrik penilaian. 

 

Penelitian ini berusaha menghasilkan data verbal yang secara potensial dapat 

menghasilkan makna dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data 

yang dimaksud berupa perilaku siswa serta hasil performansi siswa dalam model 

discovery learning dengan menggunakan teks waghahan yang dilakukan oleh 

siswa. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Hasil analisis dinyatakan 

dalam bentuk deskriptif berupa uraian kata-kata. Rancangan penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik 

pembelajaran di kelas, yakni pembelajaran model discovery learning dengan 

menggunakan teks waghahan yang dilakukan siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 

Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya tindakan perbaikan 

keterampilan berbicara melalui kegiatan mengungkapkan waghahan di kelas. 
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Kelebihan dan kekurangan tindakan kelas dapat diketahui dengan melaksanakan 

tahapan-tahapan sebagai berikut 1) perencanaan, 2) tindakan, 3) pengamatan, 4) 

refleksi. Penelitian kelas ini bercirikan adanya perubahan secara terus menerus. 

Jika kegiatan discovery learning dengan menggunakan teks waghahan belum 

mampu meningkatkan keterampilan berbicara pada siklus pertama, penulis 

merencanakan tindakan siklus kedua, dan seterusnya sampai indikator 

keberhasilan tercapai.   

 

Dengan demikian, jumlah siklus tidak terikat dan tidak ditentukan sampai pada 

siklus tertentu. Siklus disesuaikan dengan kebutuhan dalam peningkatan hasil 

pembelajaran. Jika ada peningkatan sesuai indikator yang ditetapkan, maka siklus 

dapat diberhentikan meskipun masih dalam siklus kedua. Siklus juga dapat 

dihentikan apabila dirasa tidak ada peningkatan hasil belajar dalam setiap tahapan 

yang telah dilalui sehingga mencapai tingkat kejenuhan. 

 

3.2 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas  

Penelitian ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan berbicara melalui 

pembelajaran discovery learning dengan menggunakan teks waghahan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, meningkatkan 

aktivitas belajar, dan keterampilan siswa dalam berbicara. Peneliti melakukan 

tindakan dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi atau yang 

timbul dalam pembelajaran di kelas. Kemudian peneliti membuat perencanaan-

perencanaan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pembelajaran 

berbicara di depan kelas. 
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Dalam tindak lanjut, peneliti menganalisis hasil setiap siklus dengan berdiskusi 

bersama mitra atau kolaborator. Sebelumnya peneliti melakukan wawancara 

dengan siswa kelas VIII untuk menjajaki pengalaman tentang bercerita yang 

pernah siswa lakukan. Upaya perbaikan dilakukan dengan melakukan tindakan 

atas permasalahan yang dihadapi. Adapun langkah-langkah pembelajaran sebagai 

berikut. 

 

3.2.1 Perencanaan Tindakan (Planning) 

Pada tahap perencanaan yang dilakukan peneliti adalah 

1) Mempersiapkan kelas yang akan dijadikan penelitian. 

2) Berdiskusi bersama guru kolaborator membuat jadwal penelitian. 

3) Mempersiapkan materi pembelajaran. 

4) Merumuskan dan mendiskusikan RPP dengan kolaborator dalam setiap siklus 

berdasarkan silabus dan kurikulum. 

5) Menyusun RPP pembelajaran berbicara menggunakan model discovery 

learning.  

6) Membuat lembar pengamatan (observasi) untuk guru dan siswa dan teks 

waghahan yang akan dipergunakan dalam pembelajaran berbicara melalui 

model discovery learning. 

7) Mempersiapkan kisi-kisi dan membuat soal tes untuk mengukur penguasaan 

materi dalam pembelajaran berbicara melalui model discovery learning. 

8) Mempersiapkan instrumen penelitian untuk guru dan siswa untuk mengukur 

indikator keberhasilan dan ketercapaian  dalam pembelajaran berbicara melalui 

model discovery learning. 

9) Menyusun pedoman wawancara pada kegiatan refleksi  
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10) Mempersiapkan alat bantu untuk mendokumentasikan setiap kegiatan 

pembelajaran. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Setelah perencanaan tindakan disusun atau dipersiapkan, maka penulis mulai 

melakukan tindakan dengan memulai pembelajaran discovery learning. 

Pelaksanaan sesuai dengan jadwal pelajaran bahasa Lampung di kelas yang 

dijadikan objek penelitian yaitu setiap pertemuan dengan waktu 2 x 40 menit. 

Siklus pertama ini direncanakan akan dilakukan selama dua kali dengan 

perencanaan bahwa pertemuan pertama untuk menerapkan metode sedangkan 

pertemuan kedua untuk melakukan praktik berbicara. Langkah-langkah yang 

dilakukan guru dalam meningkatkan keterampilan berbicara dalam model 

discovery learning dengan media teks waghahan meliputi beberapa tahapan 

sebagai berikut. 

 

A. Siklus Pertama 

Kegiatan pada siklus pertama ini dilakukan dalam 2 kali pertemuan. 

1. Pertemuan Pertama pada Siklus I 

Pertemuan pertama pada siklus I diisi dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup sebagai berikut. 

 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan ini berlangsung selama 5 menit diisi kegiatan sebagai berikut. 

a. Berdoa bersama. 

b. Guru menjawab salam dan menyapa siswa 

c. Mengecek kehadiran siswa. 
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d. Guru memberikan apersepsi kepada siswa. 

e. Guru membentuk kelompok yang terdiri atas 5 – 6 orang 

 

2) Kegiatan Inti 

Kegiatan ini berlangsung selama 70 menit diisi dengan kegiatan sebagai berikut. 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Guru menginformasikan tentang model discovery learning. 

c. Guru menyajikan materi dengan teks waghahan. 

d. Siswa memberikan tanggapan tentang materi yang disajikan. 

e. Siswa mengidentifikasi teks waghahan. 

f. Guru membangun imajinasi siswa dengan cara bertanya tentang topik 

waghahan. 

g. Guru memandu dan membimbing siswa dalam pembelajaran. 

h. Guru dan siswa menarik kesimpulan tentang waghahan. 

 

3) Kegiatan Penutup 

Kegiatan ini berlangsung selama 5 menit diisi dengan kegiatan refleksi. Peneliti 

bersama siswa melakukan tanya jawab sesuai dengan materi yang diberikan. 

Kemudian guru memberikan tugas agar siswa berlatih di rumah dengan 

memperhatikan faktor kebahasaan dan nonkebahasaan yaitu pelafalan, intonasi, 

jeda, ketepatan kata, volume suara, keefektifan kalimat, pandangan mata, mimik 

wajah/ekspresi, kinesik/gestur, dan kelancaran. 

 

2. Pertemuan Kedua pada Siklus I 

Pertemuan kedua pada siklus I diisi dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup sebagai berikut. 
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1) Kegiatan Pendahuluan. 

Kegiatan ini berlangsung selama 5 menit diisi kegiatan sebagai berikut. 

a. Berdoa bersama sebagai pembiasaan bagi siswa. 

b. Menjawab salam dan menyapa siswa 

c. Mengecek kehadiran siswa. 

d. Memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang lalu. 

 

2) Kegiatan Inti 

Kegiatan ini berlangsung selama 70 menit diisi dengan kegiatan sebagai berikut. 

a. Guru memberikan arahan kepada siswa agar mereka meningkatkan 

kemampuan berbicara dalam model discovery learning dengan menggunakan 

teks waghahan. 

b. Guru meminta siswa maju secara bergiliran untuk mengungkapkan kembali 

waghahan dengan menggunakan bahasa Lampung secara individu. 

 

3) Kegiatan Penutup 

Kegiatan ini berlangsung selama 5 menit diisi dengan kegiatan refleksi. Peneliti 

menguraikan hasil berbicara siswa berdasarkan pengamatan dalam kegiatan 

berbicara yaitu dengan memberikan motivasi kepada siswa yang sudah baik 

kemampuan berbicaranya ataupun yang belum agar ditingkatkan kembali. 

Bersama siswa melakukan tanya jawab sesuai dengan kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 
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B. Siklus II 

Kegiatan pada siklus kedua ini dilakukan dalam 2 kali pertemuan. 

1. Pertemuan Pertama pada Siklus II 

Pertemuan kedua pada siklus II diisi dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup sebagai berikut. 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan ini berlangsung selama 5 menit diisi kegiatan sebagai berikut. 

a. Mengucapkan salam. 

b. Berdoa bersama sebagai pembiasaan bagi siswa. 

c. Mengecek kehadiran siswa. 

d. Menginformasikan tujuan pembelajaran 

e. Menginformasikan model pembelajaran 

f. Melakukan apersepsi 

g. Mengarahkan siswa membentuk kelompok 

 

2) Kegiatan Inti 

a. Guru memberikan stimulasi agar siswa mengingat kembali isi waghahan 

minggu yang lalu 

b. Guru membagikan teks waghahan dan meminta siswa mengidentifikasi dan 

menjawab pertanyaan 

c. Guru mengarahkan siswa agar mengumpulkan data-data atau sumber informasi 

dengan berdiskusi, mencatat kata-kata yang dianggap sulit di depan kelas untuk 

dipecahkan bersama 
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d. Guru menugaskan dan membimbing siswa mengolah data yang telah 

ditemukan dengan mencatat pokok-pokok cerita yaitu tema, tokoh, latar, alur, 

amanat/pesan moral yang terkandung dalam teks waghahan 

e. Guru membimbing siswa untuk melakukan pemeriksaan kembali secara cermat 

hasil yang ditemukannya dengan cara menjawab kata-kata sulit yang telah 

ditulis pada papan tulis dari masing-masing kelompok dan menemukan 

jawabanya secara bersama-sama 

f. Guru meminta masing-masing ketua kelompok untuk membuat kesimpulan 

berdasarkan verifikasi dan merumuskannya untuk menjawab problem 

statement (menjawab soal-soal) tentang unsur intrinsik yang terkandung dalam 

waghahan secara lisan 

 

3) Kegiatan Penutup 

Kegiatan ini berlangsung selama 5 menit diisi dengan kegiatan refleksi dan tindak 

lanjut dengan mengarahkan siswa agar banyak berlatih di rumah untuk 

menceritakan kembali teks waghahan yang telah dibuat bersama pada pertemuan 

berikutnya dengan memperhatikan indikator penilaian yaitu faktor kebahasaan 

dan nonkebahasaan. Peneliti bersama siswa melakukan tanya jawab sesuai dengan 

kegiatan yang telah dilaksanakan. 

 

2. Pertemuan Kedua pada Siklus II 

Pertemuan kedua pada siklus II ini diisi dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup sebagai berikut. 

 

 

 

 



125 
 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan ini berlangsung selama 5 menit diisi kegiatan sebagai berikut. 

a. Mengucapkan salam. 

b. Berdoa bersama sebagai pembiasaan bagi siswa. 

c. Mengecek kehadiran siswa. 

d. Menginformasikan tujuan pembelajaran 

e.  Menginformasikan model pembelajaran 

f. Melakukan apersepsi 

 

2) Kegiatan Inti 

Kegiatan ini berlangsung selama 70 menit diisi dengan kegiatan sebagai berikut. 

a. Guru memberikan arahan kepada siswa agar mereka meningkatkan 

kemampuan berbicara dalam bercerita. 

b. Guru meminta siswa untuk maju secara bergiliran 

 

3) Kegiatan Penutup 

Kegiatan ini berlangsung selama 5 menit diisi dengan kegiatan refleksi. Peneliti 

bersama siswa melakukan tanya jawab sesuai dengan kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

 

3.2.3 Observasi (Observing) 

Pada tahap ini observasi dilakukan bersama-sama oleh peneliti dan teman 

kolaborator yang telah ditunjuk untuk menjadi observer dalam pengumpulan data. 

Peneliti bersama kolaborator mengobservasi dan menilai seluruh kegiatan siswa 

dalam model discovery learning dengan menggunakan teks waghahan 

berdasarkan lembar observasi (aktivitas guru, siswa dan hasil kerja kelompok) 
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yang telah disediakan. Kegiatan pokok yang diamati pada saat pembelajaran 

berlangsung sebagai berikut. 

a. Kegiatan siswa meliputi keberanian dalam bertanya, mengemukakan pendapat, 

berdiskusi dengan kelompok, menjawab pertanyaan dan praktik berbicara. 

b. Kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pembelajaran kemampuan berbicara 

melalui model discovery learning yang dilaksanakan guru. 

c. Kemungkinan solusi yang dilaksanakan dalam pembelajaran siklus II. 

 

3.2.4 Refleksi (Reflecting) 

Pada tahapan ini peneliti bersama kolaborator mendiskusikan pelaksanaan 

pembelajaran berbicara menggunakan model discovery learning serta melakukan 

analisis data dari hasil observasi yang telah dilaksanakan. Dari hasil refleksi ini, 

akan diperoleh kelemahan dan kelebihan yang ditemukan pada pembelajaran 

maupun pada aktivitas siswa. Fase refleksi ini merupakan fase akhir tindakan 

siklus I yang berfungsi untuk memperbaiki kinerja guru dan siswa juga sebagai 

rekomendasi rencana tindakan siklus berikutnya atau dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk mencari solusi atau melakukan tindakan yang tepat untuk siklus 

selanjutnya jika dibutuhkan. 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini juga akan mendeskripsikan tempat penelitian, waktu penelitian, 

subyek penelitian, dan kolaborator peneliti. Adapun uraiannya sebagai berikut. 

 

3.3.1 Tempat Penelitian 

Penulis akan melakukan penelitian tindakan kelas pada Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 4 Bandar Lampung yang terletak di jalan HOS Cokroaminoto 
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No.93 Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. SMP Negeri 4 

Bandar Lampung terletak di daerah yang strategis karena berada di dekat jalan 

raya, dengan luas areal 3832 M2. Proses pembelajaran dilaksanakan pada pagi 

hari dengan jumlah siswa 957 terbagi menjadi 34 rombongan belajar. Tentunya 

dalam jumlah siswa yang banyak, keanekaragaman siswa vareatif. Peneliti adalah 

seorang guru di SMP Negeri 4 Bandar Lampung. 

 

3.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di bulan Maret sampai dengan Mei  tahun Pelajaran 

2016/2017. Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti akan mempersiapkan tabel 

rencana penelitian dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan 

penelitian. Kemudian, peneliti akan berdiskusi dengan kolaborator untuk 

melanjutkan penelitian sesuai dengan rencana. Peneliti berharap penelitian ini 

dapat sesuai dengan rencana yang telah disusun. 

Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Penelitian pada SMP Negeri 4 Bandar Lampung 

 

 

 

No 

 

Kegiatan Feb 

2017 

Maret 

2017 

April 

2017 

Mei 

2017 

Juni 

2017 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

1 Seminar Proposal X                  

2 Perbaikan  X X                

3 Izin Penelitian    X               

4 Prapenelitian     X X             

5 Siklus I       X X           

8 Siklus II           X X       
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3.3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas VIII A pada Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017.  

 

3.3.4 Kolaborator Peneliti 

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pelaku tindakan dalam penelitian 

dibantu oleh 2 orang guru bahasa Lampung yang bertindak sebagai kolaborator, 

yaitu 

1. Ibu Susilawati, S.Pd. beliau adalah guru yang sudah berpengalaman dalam 

mengajar bahasa Lampung selama 39 Tahun; 

2. Ibu Hj. Ratna Dewi, S.Pd. beliau adalah guru yang sudah berpengalaman 

dalam mengajar selama 17 Tahun. 

 

 

 

 

No 

 

Kegiatan Agustus 

2017 

September 

2017 

Oktober 

2017 

November 

2017 

Desember 

2017 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 

9 Pelaporan 

Hasil 

Siklus I 

dan II dan 

perbaikan 

   X X X X X X X X X X X X X X X X     

10 Seminar 

Hasil 

                   X    

11 Perbaikan                     X X X 

No 

 

Kegiatan Januari 

2018 

Februari 

2018 

Maret 

2018 

April 

2018 

Mei 

2018 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 

12 Ujian      X                  

13 Perbaikan       X X                



129 
 

3.4 Desain Pembelajaran dengan Model Discovery Learning dalam 

Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Lampung 

 

Penelitian yang digunakan menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilaksanakan melalui proses pengkajian berdaur, yang terdiri dari 4 tahap, yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi, Burns (2009: 8). Proses 

pengkajian berdaur ini disebut siklus. Siklus I terdiri dari perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Setelah melakukan refleksi  siklus I dan tujuan 

penelitian (indikator keberhasilan) belum tercapai, peneliti melakukan siklus 

berikutnya (siklus II). Siklus dilanjutkan apabila indikator keberhasilan belum 

tercapai. Adapun masing-masing siklus dua pertemuan sebagai berikut. 

 

A. Siklus I 

Materi pada siklus I tentang waghahan melalui kegiatan mencatat dan 

mengungkapkan/menceritakan kembali. Pelaksanaan siklus I direncanakan dalam 

dua kali pertemuan dengan 5 kelompok yang beranggotakan 5 – 6 orang. 

Pertemuan pertama siswa diberikan tes tertulis didiskusikan secara berkelompok 

kemudian dikumpulkan untuk dievaluasi. Pada pertemuan kedua siklus I siswa 

praktik berbicara secara individu dengan menggunakan instrumen keterampilan 

berbicara. 

 

1. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan siklus I meliputi. 

a. Mempersiapkan kelas yang akan dijadikan penelitian. 

b. Berdiskusi bersama guru kolaborator membuat jadwal penelitian. 

c. Mempersiapkan materi pembelajaran. 
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d. Merumuskan dan mendiskusikan RPP dengan kolaborator dalam setiap siklus 

berdasarkan silabus dan kurikulum. 

e. Menyusun RPP pembelajaran berbicara menggunakan model discovery 

learning.  

f. Membuat lembar pengamatan (observasi) untuk guru dan siswa dan teks 

waghahan yang akan dipergunakan dalam pembelajaran berbicara melalui 

model discovery learning. 

g. Mempersiapkan kisi-kisi dan membuat soal tes untuk mengukur penguasaan 

materi dalam pembelajaran berbicara melalui model discovery learning. 

h. Mempersiapkan instrumen penelitian untuk guru dan siswa untuk mengukur 

indikator keberhasilan dan ketercapaian  dalam pembelajaran berbicara melalui 

model discovery learning. 

i. Menyusun pedoman wawancara pada kegiatan refleksi  

j. Mempersiapkan alat bantu untuk mendokumentasikan setiap kegiatan 

pembelajaran. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan merupakan tahap pelaksanaan dari semua persiapan yang telah dibuat 

pada tahap perencanaan pada siklus I. Penerapan model discovery learning dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara dijelaskan sebagai berikut. 

a. Berdoa bersama. 

b. Guru menjawab salam dan menyapa siswa 

c. Mengecek kehadiran siswa. 

d. Guru memberikan apersepsi kepada siswa. 

e. Guru membentuk kelompok yang terdiri atas 5 – 6 orang 
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f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

g. Guru menginformasikan tentang model discovery learning. 

h. Guru menyajikan materi dengan teks waghahan. 

i. Siswa memberikan tanggapan tentang materi yang disajikan. 

j. Siswa mengidentifikasi teks waghahan. 

k. Guru membangun imajinasi siswa dengan cara bertanya tentang topik 

waghahan. 

l. Guru memandu dan membimbing siswa dalam pembelajaran. 

m. Guru dan siswa menarik kesimpulan tentang waghahan. 

n. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

3. Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan meliputi. 

a.  Kegiatan siswa meliputi keberanian dalam bertanya, mengemukakan pendapat, 

berdiskusi dengan kelompok, menjawab pertanyaan dan praktik berbicara. 

b. Kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pembelajaran kemampuan berbicara 

melalui model discovery learning yang dilaksanakan guru. 

c. Kemungkinan solusi yang dilaksanakan dalam pembelajaran siklus II. 

 

4. Refleksi  

Refleksi merupakan analisis hasil observasi dan hasil tes siklus. Refleksi pada 

siklus I dilaksanakan segera setelah tahap tindakan dan pengamatan selesai 

dilaksanakan. Pada akhir siklus ini dilihat apakah indikator keberhasilan telah 

tercapai atau belum. Hasil refleksi siklus I ini akan digunakan sebagai perbaikan 

dan rekomendasi dalam menentukan pelaksanaan siklus II. 
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3.5    Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan 

Lama tindakan dan indikator keberhasilan dalam penelitian ini dipaparkan sebagai 

berikut. 

 

3.5.1 Lama Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini akan dilaksanakan di bulan Maret - Mei  pada semester genap di 

SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Jumlah siklus tidak terikat dan tidak ditentukan 

sampai pada siklus tertentu. Siklus disesuaikan dengan kebutuhan dalam 

peningkatan hasil pembelajaran. Setiap siklus dilakukan selama 2 minggu dengan 

pertemuan setiap minggu 1 kali. Jumlah siklus tidak terikat sampai indikator 

keberhasilan tercapai. Siklus dapat dihentikan meskipun masih dalam siklus 

kedua. Siklus juga dapat dihentikan apabila dirasa tidak ada peningkatan hasil 

belajar dalam setiap tahapan yang dilalui mencapai tingkat kejenuhan. Telah 

diuraikan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

prapenelitian sebelumnya dengan tujuan untuk merancang pembelajaran dan 

mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan.  

 

3.5.2 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah meningkatnya hasil 

pembelajaran keterampilan berbicara berbahasa Lampung dengan memanfaatkan 

teks waghahan kemudian mengungkapkan kembali isi waghahan yang ada pada 

teks waghahan di depan kelas. Indikator keberhasilan meliputi: 1) indikator 

produk/hasil belajar; 2) dan indikator proses.  

 

Peningkatan Pembelajaran keterampilan berbicara siswa dalam penelitian ini akan 

dianggap berhasil jika mencapai indikator yang telah ditentukan sebagai berikut. 
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3.5.2.1 Indikator Produk/Hasil Belajar 

Indikator produk/hasil belajar apabila 80% siswa mendapat nilai yang sesuai 

KKM sebesar 76. Siklus dihentikan apabila seluruh siswa mencapai indikator 

keberhasilan sebanyak 80% nilai yang mencapai KKM. Peneliti setuju dengan 

ahli kemampuan berbicara bahwa indikator dan tolok ukur penilaian kemampuan 

berbicara yang dianggap sangat penting yaitu dengan memperhatikan faktor 

kebahasaan dan nonkebahasaan meliputi: pelafalan, intonasi, jeda, ketepatan kata, 

volume suara, keefektifan kalimat, pandangan mata, mimik wajah/ekspresi, 

kinesik/gestur, dan kelancaran. Adapun indikator penilaian dapat dilihat sebagai 

berikut. 

Tabel 3.2 Indikator dan Tolok Ukur Penilaian Kemampuan Berbicara 

 

No. Indikator Skor Kriteria 

1. Pelafalan 5 

 

4 

3 

2 

1 

Semua pengucapan lafal jelas seperti penutur 

asli 

Terdengar 1—5 lafal tidak jelas  

Terdengar 6—10 lafal tidak jelas  

Terdengar 11—15 lafal tidak jelas  

Terdengar ≥ 16 lafal tidak jelas  

2. 

 

Intonasi  5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Naik/turun suara, cepat-lambat, dan keras 

lembutnya sesuai dengan maksud kalimat 

Terdengar 1—5 naik/turun suara, cepat-lambat, 

dan keras lembutnya suara yang tidak sesuai 

dengan maksud kalimat 

Terdengar 6—10 naik/turun suara, cepat-

lambat, dan keras lembutnya suara yang tidak 

sesuai dengan maksud kalimat  

Terdengar 11—15 naik/turun suara, cepat-

lambat, dan keras lembutnya suara yang tidak 

sesuai dengan maksud kalimat  

Terdengar ≥ 16 naik/turun suara, cepat-lambat, 

dan keras lembutnya suara yang tidak sesuai 

dengan maksud kalimat 

3. 

 

 

 

 

Jeda 5 

 

4 

 

 

Pemenggalan kalimat/jeda sudah tepat, kalimat 

yang digunakan dapat dipahami pendengar  

Terdengar 1—5 pemenggalan kalimat/jeda 

belum tepat, tetapi kalimat yang digunakan 

dapat dipahami pendengar  
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No. Indikator Skor Kriteria 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Terdengar 6—10 pemenggalan kalimat/jeda 

belum tepat, tetapi kalimat yang digunakan 

dapat dipahami pendengar 

Terdengar 11—15 pemenggalan kalimat/jeda 

belum tepat, tetapi kalimat yang digunakan 

kurang dapat dipahami pendengar 

Terdengar  ≥ 16 pemenggalan kalimat/jeda 

belum tepat, tetapi kalimat yang digunakan 

sangat kurang dipahami pendengar  

4. Ketepatan Kata 

(Diksi) 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Pilihan kata sudah tepat sesuai dengan pokok 

pembicaraan dan sesuai dengan pemakaian 

ragam bahasa (ragam bahasa dewasa dan anak-

anak) 

Terdengar 1—5 pilihan kata belum tepat 

dengan pokok cerita dan belum sesuai dengan 

pemakaian ragam bahasa (ragam bahasa dewasa 

dan anak-anak) 

Terdengar 6—10 pilihan kata belum tepat 

dengan pokok cerita dan belum sesuai dengan 

pemakaian ragam bahasa (ragam bahasa dewasa 

dan anak-anak) 

Terdengar 11—15 pilihan kata belum tepat 

dengan pokok cerita dan belum sesuai dengan 

pemakaian ragam bahasa (ragam bahasa dewasa 

dan anak-anak)  

Terdengar ≥ 16 pilihan kata belum tepat dengan 

pokok cerita dan belum sesuai dengan 

pemakaian ragam bahasa (ragam bahasa dewasa 

dan anak-anak)   

5. Volume Suara 5 

 

4 

3 

2 

 

1 

Tingkat kenyaringan suara/volume suara 

terdengar sangat jelas 

Terdengar 1—5 volume suara yang tidak jelas 

Terdengar 6—10 volume suara yang tidak jelas 

Terdengar 11—15 volume suara yang tidak 

jelas 

Terdengar ≥ 16 volume suara yang tidak jelas 

6. Keefektifan 

Kalimat 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

Kalimat yang digunakan utuh, padu, dan 

tersusun dengan baik sehingga dapat dimengerti 

dan dipahami pendengar 

Terdengar 1—5 kalimat yang digunakan utuh, 

padu, dan tersusun dengan baik sehingga dapat 

dimengerti dan dipahami pendengar 

Terdengar 6—10 kalimat yang digunakan utuh, 

padu, dan tersusun dengan baik sehingga dapat 

dimengerti dan dipahami pendengar 

Terdengar 11—15 kalimat yang digunakan 

utuh, padu, dan tersusun dengan baik sehingga 
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No. Indikator Skor Kriteria 

 

1 

dapat dimengerti dan dipahami pendengar 

Terdengar ≥ 16 kalimat yang digunakan utuh, 

padu, dan tersusun dengan baik sehingga dapat 

dimengerti dan dipahami pendengar 

7. Pandangan 

Mata 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Pandangan mata merata kepada seluruh 

pendengar 

Terlihat 1—5 pandangan mata tidak merata 

kepada seluruh pendengar 

Terlihat 6—10 pandangan mata tidak merata 

kepada seluruh pendengar 

Terlihat 11—15 pandangan mata tidak merata 

kepada seluruh pendengar 

Terlihat ≥ pandangan mata tidak merata kepada 

seluruh pendengar 

8. Mimik Wajah 5 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Mimik wajah sesuai dengan perasaan hati yang 

terkandung dalam isi cerita 

Terlihat 1—5 mimik wajah tidak sesuai dengan 

perasaan hati yang terkandung dalam isi cerita  

Terlihat 6—10 mimik wajah tidak sesuai 

dengan perasaan hati yang terkandung dalam isi 

cerita 

Terlihat 11—15 mimik wajah tidak sesuai 

dengan perasaan hati yang terkandung dalam isi 

cerita 

Terlihat ≥ 16 mimik wajah tidak sesuai dengan 

perasaan hati yang terkandung dalam isi cerita 

9. Kinesik/Gestur 5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Gerak-gerik anggota tubuh sudah optimal tidak 

terlihat gerakan-gerakan yang berlebihan/tidak 

perlu 

Terlihat 1—5 gerak-gerik anggota tubuh belum 

optimal masih terlihat gerakan-gerakan yang 

berlebihan/tidak perlu  

Terlihat 6—10 gerak-gerik anggota tubuh 

belum optimal masih terlihat gerakan-gerakan 

yang berlebihan/tidak perlu  

Terlihat 11—15 gerak-gerik anggota tubuh 

belum optimal masih terlihat gerakan-gerakan 

yang berlebihan/tidak perlu 

Terlihat  ≥ 16 gerak-gerik anggota tubuh belum 

optimal masih terlihat gerakan-gerakan yang 

berlebihan/tidak perlu  

10. Kelancaran  5 

 

4 

 

3 

 

Semua kata lancar dan jelas tidak seperti orang 

menghapal, dan mengulang kata-kata 

Terdengar 1—5 kata tidak lancar seperti orang 

menghapal, dan mengulang kata-kata 

Terdengar 6—10 kata tidak lancar seperti orang 

menghapal, dan mengulang kata-kata 
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No. Indikator Skor Kriteria 

2 

 

1 

Terdengar 11—15 kata tidak lancar seperti 

orang menghapal, dan mengulang kata-kata 

Terdengar ≥ 16 kata tidak lancar seperti orang 

menghapal, dan mengulang kata-kata  

 

 

Selanjutnya untuk  nilai akhir perlu adanya penentuan kriteria penilaian. 

Penentuan kriteria yang peneliti gunakan kriteria dengan penghitungan persentase 

untuk skala lima (Nurgiyantoro, 2010: 253) 

 

Tabel 3.3 Penentuan Kriteria dengan PenghitunganPersentase untuk Skala 

Lima 

 

Interval Persentase 

Tingkat Penguasaan 

Nilai Ubahan Skala Lima Keterangan 

1—5  

86 —100 5 Sangat Baik 

76 — 85 4 Baik 

56 — 75 3 Cukup  

36 — 65 2 Kurang 

< 36 1 Sangat Kurang 

 

 

3.5.2.2 Indikator Proses 

Indikator proses apabila 80% siswa mendapat nilai yang sesuai KKM. KKM yang 

berlaku di SMP Negeri 4 Bandar Lampung 2016/2017 sebesar 76. Indikator 

proses apabila 80% siswa aktif dalam belajar. Siklus dihentikan apabila siswa 

mencapai 80% nilai sudah mencapai KKM. Penilaian pembelajaran meliputi 

penyajian awal sampai dengan akhir pelajaran. Penilaian proses peneliti 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi guru 

menggunakan lembar PKG I (RPP) dan PKG II pelaksanaan pembelajaran 

(Sismiati, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung), daftar wawancara dengan 

siswa prasiklus, soal tes siklus I pertemuan I, pertanyaan pada kegiatan refleksi, 
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kutipan wawancara dengan siswa kelas VIII A setelah pembelajaran pada siklus I. 

Adapun contoh-contoh kegiatan tersebut terlampir. 

 

3.6 Definisi Konseptual dan Operasional 

Definisi konseptual dan operasional dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai 

berikut. 

3.6.1 Definisi Konseptual 

Peneliti tindakan ini meneliti variabel pembelajaran keterampilan berbicara, 

penemuan (discovery learning), dan teks waghahan. Keterampilan berbicara 

adalah kemampuan untuk menata kalimat-kalimat untuk berkomunikasi atau 

mengungkapkan perasaan secara lisan baik kepada seseorang atau kelompok. 

 

Menurut pendapat Bruner, bahwa: “Discovery learning can be defined as the 

learning that takes place when the student is not presented with subject matter in 

the final form, but rathers is required to organize it him self” (Lefancois dalam 

Emetembun, 1986: 103). Discovery learning didefinisikan sebagai proses 

pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam 

bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Dasar ide Bruner ialah 

pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif dalam 

belajar di kelas. 

 

Bruner memakai metode yang disebutnya discovery learning, dimana murid 

mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir (Dalyono, 1996: 

41). Metode discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan, 

melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan 
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(Budiningsih, 2005: 43). Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam 

penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. 

 

Teks adalah kata-kata asli dari pengarangnya; sesuatu yang tertulis untuk dasar 

memberi pelajaran atau berpidato dan sebagainya (KBBI, 2005: 543). Waghahan 

adalah bentuk cerita rakyat yang terdapat di provinsi Lampung. Berdasarkan 

pengertian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa teks waghahan adalah cerita 

rakyat yang terdapat di provinsi Lampung dalam bentuk tertulis. 

 

Cerita rakyat/waghahan adalah suatu cerita yang pada dasarnya disampaikan 

secara lisan, Sanusi (2014: 122). Peristiwa yang diungkapkan dianggap pernah 

terjadi pada masa lalu, merupakan kreasi semata yang didorong oleh keinginan 

untuk menyampaikan pesan atau amanat tertentu, atau merupakan upaya untuk 

memberi atau mendapatkan hiburan. 

 

3.6.2 Definisi Operasional 

Ujaran sebagai suatu cara berkomunikasi tentunya sangat mempengaruhi 

kehidupan individual anak termasuk dalam belajar. Kemampuan berbicara dapat 

digunakan anak untuk saling bertukar pendapat, gagasan, perasaan, keinginan 

dalam membangun mental dan emosi anak dalam lingkungan belajarnya, Tarigan 

(2008: 9). Pedoman penilaian yang digunakan dalam keterampilan berbicara yaitu 

faktor kebahasaan dan nonkebahasaan meliputi 1) pelafalan, 2) intonasi, 3) jeda, 

4) ketepatan kata, 5)  volume suara, 6) keefektifan kalimat, 7) pandangan mata, 8) 

mimik wajah/ekspresi, 9) kinesik/gestur, 10) dan kelancaran.  
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3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian diperoleh melalui tes dan nontes, 

sebagai berikut. 

 

3.7.1 Teknik Tes 

Perangkat tes menggunakan rubrik penilaian tes pada RPP (pertemuan I) dan 

perangkat tes dengan menggunakan instrument keterampilan berbicara siswa 

(pertemuan II) meliputi pelafalan,  intonasi,  jeda,  ketepatan kata,   volume suara,  

keefektifan kalimat,  pandangan mata,  mimik wajah/ekspresi,  kinesik/gestur, dan 

kelancaran. Sebelum digunakan peneliti melakukan uji ahli/telaah ahli (Expert 

Judgment) dengan ahli keterampilan berbicara yaitu bapak Dr. Nurlaksana Eko 

Rusminto, M.Pd dan telah dilakukan perbaikan sebanyak tiga kali. Instrumen ini 

juga ditelaah teman sejawat yaitu ibu Susilawati S.Pd dan Ratna Dewi, S.Pd. 

 

3.7.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk mengumpulkan data pada pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Lampung. Adapun teknik pengumpulan data 

diperoleh melalui langkah-langkah berikut. 

 

3.7.2.1 Observasi 

Observasi yang peneliti lakukan menyiapkan sebagai berikut. 

 

1) Lembar APKG I dan II (Analisis Penilaian Kinerja Guru) 

APKG I dilakukan untuk menilai perencanaan yang dilakukan oleh ahli pedagogik 

dan guru (RPP) dan APKG II dilakukan oleh kedua kolaborator untuk menilai 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dalam pembuatan RPP peneliti melakukan 

uji ahli/telaah ahli pedagogik yaitu ibu Dr. Herpratiwi, M.Pd dan ditelaah 
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(pencocokkan) teman sejawat ibu Susilawati, S.Pd dan ibu Ratna Dewi, S.Pd 

terlebih dahulu dan telah melakukan perbaikan sebanyak dua kali.  

 

2) Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

 

Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa digunakan untuk menilai aktivitas 

siswa ketika pembelajaran berlangsung. Lembar pengamatan ini terdiri atas 12 

aspek penilaian merupakan penjabaran dari lima aspek scientific approach 

(terlampir). Model discovery learning adalah salah satu model pembelajaran pada 

kurikulum 2013. 

 

3.7.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan pada kegiatan awal dan pada setiap akhir siklus di luar jam 

pelajaran. Pada kegiatan awal wawancara dilakukan kepada 28 siswa atau secara 

keseluruhan. Pada setiap akhir siklus pertemuan II wawancara tidak dilakukan 

kepada semua siswa, tetapi dilakukan kepada sepuluh orang siswa yang 

mendapatkan nilai tertinggi dan sepuluh orang siswa yang mendapatkan nilai 

terendah pada setiap siklus dengan jumlah dua puluh siswa. Adapun contoh 

kutipan wawancara terlampir. 

 

3.7.2.3 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengambilan gambar atau foto pada saat 

pembelajaran berlangsung untuk memperoleh rekaman aktivitas atau perilaku 

siswa selama mengikuti pembelajaran dalam bentuk dokumen gambar (foto). 

Dokumentasi foto ini akan memperkuat analisis penelitian pada setiap siklus. 

Selain itu, data yang diambil melalui dokumentasi foto ini juga memperjelas data 

yang lain yang hanya terdeskripsi melalui tulisan dan angka. 
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3.7.2.4 Rekaman Video 

Peneliti dan kedua kolaborator memandang perlu menggunakan rekaman audio 

visual sebagai data penelitian. Rekaman video yang peneliti gunakan untuk 

merekam siswa pada kegiatan praktik berbicara. Rekaman video ini juga dapat 

peneliti putar kembali untuk memberikan penilaian keterampilan berbicara siswa 

ketika mengalami gangguan atau suasana kelas ribut. Video ini akan memberikan 

data yang lebih lengkap dibandingkan dengan rekaman suara yang hanya dapat 

merekam suara saja tanpa dapat melihat perilaku siswa. 

 

3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, sebagai 

berikut. 

 

1. Format APKG I dan APKG II (Analisis Penilaian Kinerja Guru) 

APKG I digunakan untuk menilai perencanaan yang dilakukan oleh ahli 

pedagogik dan kedua kolaborator (RPP) dan APKG II dilakukan oleh kedua 

kolaborator untuk menilai aktivitas guru dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran (Sismiati, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung). 

1) Tabel 3.4 Format Penilaian APKG I 

No. Komponen dan Butir 

Komponen                       

Kondisi Skor  

Perolehan 

Keterangan 

Kesesuaian 

Ada Tidak 4 3 2 1 0 

1. Identitas RPP         

4 = Baik Sekali 

 

3 = Baik 

 

2 = Cukup 

 

1 = Kurang 

 

0 = Tidak Ada  

1. Meliputi satuan 

pendidikan, kelas, 

semester, program, mata 

pelajaran, jumlah 

pertemuan. 

       

2. Rumusan SK dan KD        

1. Rumusan Standar 

    Kompetensi  (SK) dan   

    Kompetensi Dasar (KD)   
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No. Komponen dan Butir 

Komponen                       

Kondisi Skor  

Perolehan 

Keterangan 

Kesesuaian 

Ada Tidak 4 3 2 1 0 

sesuai dengan standar Isi. 

2. Keterkaitan antara SK 

dan KD 

       

3. Rumusan Indikator 

Pencapaian Kompetensi 

(IPK) 

       

1. Ada kesesuaian dengan 

indikator pada silabus. 

       

2. Indikator dikembangkan 

sesuai dengan 

karakteristik peserta 

didik, mata pelajaran, 

satuan pendidikan, dan 

potensi daerah. 

       

3. Indikator dirumuskan 

dengan menggunakan 

kata kerja operasional 

yang dapat diukur dan 

diamati yang mencakup 

pengetahuan, 

keterampilan  dan sikap.  

       

4. Indikator digunakan 

sebagai dasar untuk 

menyusun alat penilaian. 

       

5. Setiap KD 

dikembangkan menjadi 

beberapa indikator 

(minimal satu KD ada 

tiga indikator) 

       

6. Kata Kerja Operasional 

(KKO) pada indikator 

pencapaian tidak 

melebihi tingkatan 

berpikir KKO dalam KD 

       

4. Rumusan Tujuan 

Pembelajaran 

       

1.  Menggambarkan proses 

dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh 

peserta didik sesuai 

dengan kompetensi 

dasar. 

       

5. Rumusan Materi Ajar        

1. Memuat fakta, konsep, 

prinsip, dan prosedur 

yang relevan 

       

2. Cakupan materi sesuai 

dengan kompetensi yang 

akan dicapai. 
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No. Komponen dan Butir 

Komponen                       

Kondisi Skor  

Perolehan 

Keterangan 

Kesesuaian 

Ada Tidak 4 3 2 1 0 

6. Rumusan Alokasi Waktu        

1. Sesuai dengan keperluan 

untuk pencapaian KD 

dan beban belajar 

       

7. Rumusan Metode 

Pembelajaran 

       

1. Sesuai dengan situasi 

dan kondisi peserta didik 

       

2. Sesuai dengan 

karakteristik dari 

indikator dan kompetensi 

yang akan dicapai pada 

setiap mata pelajaran 

       

3. Mengacu pada kegiatan 

pembelajaran yang 

ditetapkan dalam silabus 

       

8. Rumusan Kegiatan 

Pembelajaran 

       

A. Kegiatan Pendahuluan        

1. Penyiapan peserta didik        

2. Apersepsi dan pemberian 

motivasi 

       

3. Penjelasan tujuan 

pembelajaran (Indikator 

Pencapaian Kompetensi) 

       

4. Cakupan materi 

berdasarkan KD 

       

B.  Kegiatan Inti        

1. Rumusan langkah-

langkah proses 

pembelajaran untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

berdasarkan metode dan 

strategi pembelajaran 

yang akan digunakan. 

       

 2. Rumusan kegiatan 

pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, 

menantang, memotivasi 

peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif serta 

memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan 

kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta 

        

4 = Baik Sekali 

 

3 = Baik 

 

2 = Cukup 

 

1 = Kurang 

 

0 = Tidak Ada  
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No. Komponen dan Butir 

Komponen                       

Kondisi Skor  

Perolehan 

Keterangan 

Kesesuaian 

Ada Tidak 4 3 2 1 0 

psikologis peserta didik. 

3.Rumusan proses 

eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi 

        

 C. Kegiatan Penutup        

1. Rumusan mengakhiri 

aktivitas pembelajaran   

       

2. Rumusan membuat 

rangkuman atau 

kesimpulan dan 

penilaian 

       

3. Rumusan memberikan 

umpan balik dan tindak 

lanjut 

       

4. Rumusan 

menginformasikan 

tugas (PT dan KMTT) 

       

5. Rumusan 

menginformasikan 

rencana pembelajaran 

pertemuan selanjutnya 

       

9. Rumusan Penilaian Hasil 

Belajar 

       

1. Rumusan prosedur dan 

instrumen  penilaian 

proses dan hasil belajar 

disesuaikan  dengan 

indikator pencapaian 

kompetensi. 

       

2. Rumusan penilaian 

mengacu kepada standar 

penilaian 

       

3. Ada lampiran soal dan 

jawaban sesuai dengan 

indikator pencapaian 

kompetensi 

       

10. Rumusan Sumber Belajar        

1. Rumusan dalam 

penentuan sumber 

belajar didasarkan pada 

SK, KD, materi ajar, 

kegiatan pembelajaran, 

dan indikator pencapaian 

kompetensi. 

       

11. Rumusan Nilai-Nilai 

Karakter yang 

dikembangkan/ditanam 

Kan 

       

1. Nilai-nilai karakter yang        
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No. Komponen dan Butir 

Komponen                       

Kondisi Skor  

Perolehan 

Keterangan 

Kesesuaian 

Ada Tidak 4 3 2 1 0 

dikembangkan 

berdasarkan SK-KD 

                                              Jumlah Skor Perolehan       

                                            Jumlah Skor Seluruhnya : .............  

 

Keterangan Nilai Akhir :  Skor Perolehan    x  100  

         Skor Maks.(132) 

 

Ketercapaian:   86 %   -   100  % =  A (Sangat Baik) 

  71 %   -     85  % =  B (Baik) 

  56 %   -     70  % =  C (Cukup) 

              ≤   55  % =  D (Kurang) 

 

 

2) Tabel 3.5 Format APKG II 

No. Komponen dan Butir 

Komponen 

 (Tatap Muka) 

Kondisi Skor 

Perolehan 

Keterangan 

Kesesuaian 

Ada  Tidak 4 3 2 1 0 

1. Kegiatan Pendahuluan  

4 = Baik Sekali 

 

3 = Baik 

 

2 = Cukup 

 

1 = Kurang 

 

0 = Tidak Ada  

1. Menyiapkan peserta 

didik 
       

2. Melakukan apersepsi        

3. Menjelaskan KD dan 

tujuan yang ingin 

dicapi 

       

4. Menyampaikan 

cakupan materi dan 

penjelasan uraian 

kegiatan sesuai 

silabus/kesiapan 

bahan ajar 

       

5. Penampilan guru        

2. Kegiatan Inti Pembelajaran 

A. Eksplorasi 

1) Melibatkan siswa 

dalam mencari 

informasi dan belajar 

dari aneka sumber 

dengan menerapkan 

prinsip alam 

takambang jadi guru 

       

2) Menggunakan 

beragam pendekatan 

pembelajaran, media 

dan sumber belajar 

       

NILAI AKHIR 

………………. 
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No. Komponen dan Butir 

Komponen 

 (Tatap Muka) 

Kondisi Skor 

Perolehan 

Keterangan 

Kesesuaian 

Ada  Tidak 4 3 2 1 0 

lainnya 

3) Memfasilitasi 

terjadinya interaksi 

antar siswa, siswa 

dengan guru, 

lingkungan dan 

sumber belajar lainnya 

(teknik bertannya) 

       

4) Melibatkan siswa 

secara aktif dalam 

berbagai kegiatan 

pembelajaran 

       

5) Memfasilitasi siswa 

melakukan percobaan 

di laboratorium, studio 

atau lapangan 

       

A. Elaborasi  
1) Membiasakan siswa 

membaca dan menulis 

yang beragam melalui 

tugas tertentu yang 

bermakna. 

        

4 = Baik Sekali 

 

3 = Baik 

 

2 = Cukup 

 

1 = Kurang 

 

0 = Tidak Ada  

 2) Memfasilitasi siswa 

melalui pemberian 

tugas, diskusi dan 

lain-lain 

untukmemunculkan 

gagasan baru baik 

secara lisan maupun 

tertulis. 

        

3) Memberikan 

kesempatan untuk 

berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan 

masalah dan bertindak 

tanpa ada rasa takut. 

        

4) Memfasilitasi siswa 

dalam pembelajaran 

kooperatif dan 

kolaboratif. 

        

5) Memfasilitasi siswa 

berkompetisi secara 

sehat untuk 

meningkatkan prestasi 
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No. Komponen dan Butir 

Komponen 

 (Tatap Muka) 

Kondisi Skor 

Perolehan 

Keterangan 

Kesesuaian 

Ada  Tidak 4 3 2 1 0 

belajar. 
6) Memfasilitasi siswa 

membuat laporan 

eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan 

maupun tertulis secara 

individual atau 

kelompok. 

        

7) Memfasilitasi siswa 

untuk menyajikan 

hasil kerja secara 

individual maupun 

kelompok. 

        

8) Memfasilitasi siswa 

melakukan pameran, 

turnamen, festival, 

serta produk yang 

dihasilkan. 

        

9) Memfasilitasi siswa 

melakukan kegiatan 

yang menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa 

percaya diri siswa. 

        

 C. KONFIRMASI  
1)  Memberikan umpan 

balik positif dan 

penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun 

hadiah terhadap 

keberhasilan siswa. 

        

4 = Baik Sekali 

 

3 = Baik 

 

2 = Cukup 

 

1 = Kurang 

 

0 = Tidak Ada  

2) Memberikan 

konfirmasi terhadap 

hasil eksplorasi dan 

elaborasi siswa 

melalui berbagai 

sumber. 

       

3) Memfasilitasi siswa 

melakukan refleksi  

untuk memperoleh 

pengalaman belajar 

yang telah dilakukan. 

       

4) Berfungsi sebagai nara 

sumber dan fasilitator 

dalam menjawab 

pertanyaan siswa yang 

menghadapi kesulitan. 

       

5) Membantu 

menyelesaikan 
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No. Komponen dan Butir 

Komponen 

 (Tatap Muka) 

Kondisi Skor 

Perolehan 

Keterangan 

Kesesuaian 

Ada  Tidak 4 3 2 1 0 

masalah siswa dalam 

melakukan 

pengecekan hasil 

eksplorasi. 

6) Memberikan motivasi 

kepada siswa yang 

kurang aktif dan 

memberikan informasi 

untuk bereksplorasi 

lebih jauh. 

       

3. Penutup 

 1) Membuat 

rangkuman/simpulan 
       

2) Melakukan penilaian 

dan atau refleksi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran yang 

sudah dilakukan. 

       

3)  Memberikan umpan 

balik terhadap proses 

hasil pembelajaran 

       

 4) Memberi tugas 

terstruktur (PT) dan 

kegiatan mandiri tidak 

terstruktur (KMTT) 

        

4 = Baik Sekali 

 

3 = Baik 

 

2 = Cukup 

 

1 = Kurang 

 

0 = Tidak Ada  

5) Menyampaikan 

rencana pembelajaran 

pada pertemuan 

berikutnya. 

       

Jumlah Skor Perolehan    
   

                                                       Jumlah Skor Seluruhnya : ............. 

      

 

Keterangan:  Nilai Akhir :  Skor Perolehan    x  100  

               Skor Maks.(120) 

 

Ketercapaian:   86 %   -   100  % =  A (Baik Sekali) 

  71 %   -     85  % =  B (Baik) 

  56 %   -     70  % =  C (Cukup) 

              ≤   55  % =  D (Kurang) 

 

 

NILAI AKHIR 

………………. 
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6. Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa digunakan untuk menilai aktivitas 

siswa ketika pembelajaran berlangsung. Lembar pengamatan ini terdiri atas 12 

aspek penilaian yang merupakan  penjabaran dari 5 aspek scintific approach 

(terlampir) model discovery learning termasuk salah satu model dalam kurikulum 

2013.  

Tabel 3.6 Format Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

No. Nama 

Siswa 

Aspek yang Dinilai Jmlh % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                

2                

3                

...                

Rerata                

*(Keterangan Deskriptor Terlampir) 

 

3. Perangkat Tes 

Perangkat tes menggunakan lembar instrumen penilaian keterampilan berbicara. 

instrumen penilaian keterampilan berbicara ini telah peneliti uji ahlikan/telaah ahli 

(expert judgment) dan telah dilakukan perbaikan sebanyak tiga kali. Peneliti 

meminta penguji bapak Dr. Laksana Eko Rusminto, M.Pd dan kedua orang 

kolaborator yang sudah senior untuk menelaah/kecocokkan dalam menetapkan 

indikator tolok ukur keterampilan berbicara yang dianggap paling penting.  

Tabel 3.7 Indikator Tolok Ukur Keterampilan Berbicara 

No. Indikator Skor Kriteria 

1. Pelafalan 5 

 

4 

3 

2 

1 

Semua pengucapan lafal jelas seperti penutur 

asli 

Terdengar 1—5 lafal tidak jelas  

Terdengar 6—10 lafal tidak jelas  

Terdengar 11—15 lafal tidak jelas  

Terdengar ≥ 16 lafal tidak jelas  

2. 

 

Intonasi  5 

 

Naik/turun suara, cepat-lambat, dan keras 

lembutnya sesuai dengan maksud kalimat 
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No. Indikator Skor Kriteria 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Terdengar 1—5 naik/turun suara, cepat-lambat, 

dan keras lembutnya suara yang tidak sesuai 

dengan maksud kalimat 

Terdengar 6—10 naik/turun suara, cepat-

lambat, dan keras lembutnya suara yang tidak 

sesuai dengan maksud kalimat  

Terdengar 11—15 naik/turun suara, cepat-

lambat, dan keras lembutnya suara yang tidak 

sesuai dengan maksud kalimat  

Terdengar ≥ 16 naik/turun suara, cepat-lambat, 

dan keras lembutnya suara yang tidak sesuai 

dengan maksud kalimat 

3. 

 

 

 

 

Jeda 5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Pemenggalan kalimat/jeda sudah tepat, kalimat 

yang digunakan dapat dipahami pendengar  

Terdengar 1—5 pemenggalan kalimat/jeda 

belum tepat, tetapi kalimat yang digunakan 

dapat dipahami pendengar  

Terdengar 6—10 pemenggalan kalimat/jeda 

belum tepat, tetapi kalimat yang digunakan 

dapat dipahami pendengar 

Terdengar 11—15 pemenggalan kalimat/jeda 

belum tepat, tetapi kalimat yang digunakan 

kurang dapat dipahami pendengar 

Terdengar  ≥ 16 pemenggalan kalimat/jeda 

belum tepat, tetapi kalimat yang digunakan 

sangat kurang dipahami pendengar  

4. Ketepatan Kata 

(Diksi) 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Pilihan kata sudah tepat sesuai dengan pokok 

pembicaraan dan sesuai dengan pemakaian 

ragam bahasa (ragam bahasa dewasa dan anak-

anak) 

Terdengar 1—5 pilihan kata belum tepat 

dengan pokok cerita dan belum sesuai dengan 

pemakaian ragam bahasa (ragam bahasa dewasa 

dan anak-anak) 

Terdengar 6—10 pilihan kata belum tepat 

dengan pokok cerita dan belum sesuai dengan 

pemakaian ragam bahasa (ragam bahasa dewasa 

dan anak-anak) 

Terdengar 11—15 pilihan kata belum tepat 

dengan pokok cerita dan belum sesuai dengan 

pemakaian ragam bahasa (ragam bahasa dewasa 

dan anak-anak)  

Terdengar ≥ 16 pilihan kata belum tepat dengan 

pokok cerita dan belum sesuai dengan 

pemakaian ragam bahasa (ragam bahasa dewasa 

dan anak-anak)   

5. Volume Suara 5 Tingkat kenyaringan suara/volume suara 
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No. Indikator Skor Kriteria 

 

4 

3 

2 

 

1 

terdengar sangat jelas 

Terdengar 1—5 volume suara yang tidak jelas 

Terdengar 6—10 volume suara yang tidak jelas 

Terdengar 11—15 volume suara yang tidak 

jelas 

Terdengar ≥ 16 volume suara yang tidak jelas 

6. Keefektifan 

Kalimat 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Kalimat yang digunakan utuh, padu, dan 

tersusun dengan baik sehingga dapat dimengerti 

dan dipahami pendengar 

Terdengar 1—5 kalimat yang digunakan utuh, 

padu, dan tersusun dengan baik sehingga dapat 

dimengerti dan dipahami pendengar 

Terdengar 6—10 kalimat yang digunakan utuh, 

padu, dan tersusun dengan baik sehingga dapat 

dimengerti dan dipahami pendengar 

Terdengar 11—15 kalimat yang digunakan 

utuh, padu, dan tersusun dengan baik sehingga 

dapat dimengerti dan dipahami pendengar 

Terdengar ≥ 16 kalimat yang digunakan utuh, 

padu, dan tersusun dengan baik sehingga dapat 

dimengerti dan dipahami pendengar 

7. Pandangan 

Mata 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Pandangan mata merata kepada seluruh 

pendengar 

Terlihat 1—5 pandangan mata tidak merata 

kepada seluruh pendengar 

Terlihat 6—10 pandangan mata tidak merata 

kepada seluruh pendengar 

Terlihat 11—15 pandangan mata tidak merata 

kepada seluruh pendengar 

Terlihat ≥ pandangan mata tidak merata kepada 

seluruh pendengar 

8. Mimik Wajah 5 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Mimik wajah sesuai dengan perasaan hati yang 

terkandung dalam isi cerita 

Terlihat 1—5 mimik wajah tidak sesuai dengan 

perasaan hati yang terkandung dalam isi cerita  

Terlihat 6—10 mimik wajah tidak sesuai 

dengan perasaan hati yang terkandung dalam isi 

cerita 

Terlihat 11—15 mimik wajah tidak sesuai 

dengan perasaan hati yang terkandung dalam isi 

cerita 

Terlihat ≥ 16 mimik wajah tidak sesuai dengan 

perasaan hati yang terkandung dalam isi cerita 

9. Kinesik/Gestur 5 

 

 

4 

Gerak-gerik anggota tubuh sudah optimal tidak 

terlihat gerakan-gerakan yang berlebihan/tidak 

perlu 

Terlihat 1—5 gerak-gerik anggota tubuh belum 
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No. Indikator Skor Kriteria 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

optimal masih terlihat gerakan-gerakan yang 

berlebihan/tidak perlu  

Terlihat 6—10 gerak-gerik anggota tubuh 

belum optimal masih terlihat gerakan-gerakan 

yang berlebihan/tidak perlu  

Terlihat 11—15 gerak-gerik anggota tubuh 

belum optimal masih terlihat gerakan-gerakan 

yang berlebihan/tidak perlu 

Terlihat  ≥ 16 gerak-gerik anggota tubuh belum 

optimal masih terlihat gerakan-gerakan yang 

berlebihan/tidak perlu  

10. Kelancaran  5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Semua kata lancar dan jelas tidak seperti orang 

menghapal, dan mengulang kata-kata 

Terdengar 1—5 kata tidak lancar seperti orang 

menghapal, dan mengulang kata-kata 

Terdengar 6—10 kata tidak lancar seperti orang 

menghapal, dan mengulang kata-kata 

Terdengar 11—15 kata tidak lancar seperti 

orang menghapal, dan mengulang kata-kata 

Terdengar ≥ 16 kata tidak lancar seperti orang 

menghapal, dan mengulang kata-kata  

 

4) Perangkat Nontes 

Perangkat yang peneliti gunakan yaitu daftar wawancara prasiklus yaitu untuk 

mengetahui pengalaman siswa dalam kompetensi keterampilan berbicara dan 

mengetahui minat siswa untuk mencoba model yang akan diberikan, dilakukan 

sebelum penelitian. Pedoman wawancara yang peneliti siapkan yaitu pedoman 

wawancara setelah pembelajaran selesai untuk mengetahui pengalaman dan 

pandangan siswa setelah mencoba model pembelajaran yang disajikan. 

 

Contoh Daftar  Wawancara dengan Siswa Prasiklus 

 

1. Apakah kamu pernah bercerita? 

....................................................................................................................... 

2. Apakah gurumu pernah mengajari bagaimana cara bercerita? 
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....................................................................................................................... 

3. Bagaimana perasaanmu ketika bercerita di depan kelas? 

....................................................................................................................... 

4. Apa kesulitan yang kamu hadapi ketika bercerita? 

....................................................................................................................... 

5. Apakah kalian membutuhkan metode untuk bercerita? 

....................................................................................................................... 

6. Apakah kamu ingin mencoba bercerita dengan menggunakan metode 

discovery learning? 

....................................................................................................................... 

 

Contoh Kutipan Wawancara dengan Siswa Setelah Pembelajaran Pada 

Siklus I 

 

 

Observer   : ―Bagaimana pendapatmu tentang metode discovery learning 

yang diterapkan dalam pembelajaran?‖ 

Siswa  :..................................................................................................... 

Observer :―Dapatkah metode discovery learning yang diterapkan 

membantumu dalam bercerita?‖ 

Siswa  : .......................................................................................................... 

Observer  : ―Dapatkah metode discovery learning  tersebut membantumu 

untuk dapat menceritakan kembali isi waghahan?‖ 

Siswa : ..................................................................................................... 

Observer   : ―Bagaimana pendapatmu mengenai pembentukan kelompok yang 

dilakukan guru ketika menerapkan  metode discovery learning?‖ 

Siswa  : ..................................................................................................... 
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Observer   :  ―Apakah dalam kelompokmu dapat bekerja sama dengan 

anggota kelompok yang lain?‖ 

Siswa  : ..................................................................................................... 

Observer       :  ―Apakah kelompokmu ada anggota yang tidak bekerja?‖ 

Siswa       : ..................................................................................................... 

Observer  : ―Bagaimana sikapmu terhadap teman yang tidak ikut 

mengerjakan tugas?‖ 

Siswa : ....................................................................................................... 

Observer      :  ―Mampukah kalian memahami materi yang diberikan guru?‖ 

Siswa : .......................................................................................................... 

Observer    : ―Apakah dalam bercerita kalian mengalami kesulitan dalam 

berbicara dan apa saja kesulitan tersebut?‖ 

Siswa  : ................................................................................................... 

Observer     : ―Usaha apa yang kalian lakukan agar kesulitan tersebut tidak 

terjadi lagi?‖ 

Siswa  : ..................................................................................................... 

Observer    : ―Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran keterampilan 

berbicara melalui metode discovery learning dengan 

memanfaatkan teks waghahan?‖    

Siswa  : ..................................................................................................... 
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Contoh Kutipan Wawancara dengan Siswa Setelah Pembelajaran Pada 

Siklus II. 

 

Observer : ―Bagaimana pendapatmu tentang metode discovery learning yang 

diterapkan dalam pembelajaran?‖ 

Siswa  :..................................................................................................... 

Observer  : ―Dapatkah metode discovery learning yang diterapkan 

membantumu dalam bercerita?‖ 

Siswa      :.................................................................................................. 

Observer    : ―Dapatkah metode discovery learning  tersebut membantumu 

untuk dapat menceritakan kembali isi waghahan?‖ 

Siswa : ..................................................................................................... 

Observer        : ―Bagaimana pendapatmu mengenai soal-soal yang diberikan 

dan diselesaikan dengan cara berkelompok, kemudian 

perwakilan kelompok menjawab pertanyaan tersebut secara 

lisan dengan menggunakan bahasa Lampung 

Siswa   : .................................................................................................... 

Observer    : ―Apakah dalam kelompokmu dapat bekerja sama dengan 

anggota kelompok yang lain?‖ 

Siswa    : ................................................................................................... 

Observer       :  ―Apakah kelompokmu ada anggota yang tidak bekerja?‖ 

Siswa      :................................................................................................. 

Observer  : ―Bagaimana sikapmu terhadap teman yang tidak ikut 

mengerjakan tugas?‖ 

Siswa   : ..................................................................................................... 

Observer      :  ―Mampukah kalian memahami materi yang diberikan guru?‖ 
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Siswa      : ..................................................................................................... 

Observer    : ―Apakah dalam bercerita kalian mengalami kesulitan dalam 

berbicara dan apa saja kesulitan tersebut?‖ 

Siswa             : ................................................................................................... 

Observer     : ―Usaha apa yang kalian lakukan agar kesulitan tersebut tidak    

terjadi lagi?‖ 

Siswa            : ..................................................................................................... 

Observer  : ―Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran keterampilan 

berbicara melalui metode discovery learning dengan 

memanfaatkan teks waghahan?‖    

Siswa            : ..................................................................................................... 

 

3.9 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Adapun validitas dan reliabilitas instrumen diuraikan sebagai berikut. 

3.9.1 Validitas 

Validitas demokratik dicapai dengan keterlibatan seluruh subjek yang terkait 

dalam penelitian yaitu meliputi kolaborator, siswa, peneliti, dosen pembimbing 

penelitian, ahli keterampilan berbicara, ahli pedagogik serta keberhasilan seluruh 

subjek untuk menyatakan pendapat. Jenis penelitian ini dipilih terkait dengan 

peneliti yang berkolaborasi dengan teman sejawat, kolaborator, dan siswa dengan 

menerima segala masukan pendapat atau saran dari berbagai pihak untuk 

mengupayakan peningkatan pembelajaran bahasa Lampung khususnya dalam 

peningkatan pembelajaran keterampilan berbicara melalui model discovery 

learning dengan teks waghahan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Bandar 

Lampung. Validitas proses dilakukan dengan pengamatan yang dilakukan dari 
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awal hingga akhir pelaksanaan tindakan. Validitas proses diterapkan untuk 

mengukur keterpercayaan proses pelaksanaan penelitian dari semua peserta 

penelitian.  

 

3.9.2 Reliabilitas Data 

Metode yang digunakan untuk menentukan koefisien reliabilitas instrumen 

penilaian diawali dengan prosedur pemberian skor tiga orang raters secara 

judgment profesional, pemberian ranting  yang dilakukan oleh beberapa orang 

raters yang berbeda dan independen satu sama lain terhadap kelompok subjek 

yang sama. Terdapat satu instrumen saja yang akan digunakan untuk perolehan 

data, yaitu instrumen keterampilan berbicara diperoleh dari siswa.  

 

Instrumen yang disiapkan oleh peneliti, yaitu instrumen kemampuan berbicara 

dievaluasi oleh ahli dengan rasio, dua orang tim ahli penilai substansi penulis beri 

kode (R1/SS dan R2/RD) dan satu orang penilai konstruk diberi kode R3/NE. 

Suatu prosedur penilaian melalui ranting yang dilakukan dengan angka berkala (0 

– 10). Rumus yang digunakan untuk memberikan  formula dalam mengistimasi 

hasil ranting yang dilakukan oleh rater (k = 3 orang) terhadap jumlah soal (n = 

jumlah soal) sebagai bagian dari prosedur ranting berpedoman pada formula 

estimasi Ebel (1951), ( Azwar, 2005: 105) sebagai berikut. 
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Keterangan: 

  
        =  varians antar subjek yang dikenai rating 

  
        =  varians eror, yaitu varians interaksi antara subjek (s) dan rater (r) 

i =  angka ranting yang diberi oleh seorang rater kepada subyek 

T =  jumlah angka ranting yang diterima oleh subyek dari semua rater 

R = jumlah angka ranting yang diberikan oleh seorang rater pada semua                        

subyek  

n =  banyaknya ranting 

k =  banyaknya rater. 

 

 

Rumus Reliabilitas instruman kemampuan berbicara sbb: 

  sssr sesxx

222
/

 

Selanjutnya, koefisien reliabilitas instrumen tersebut diinterpretasikan ke dalam 

kategori atau kriteria menurut fleiss (1981), (Fitria, 2013: 25) sebagai berikut. 

Tabel 3.8 Range Kriteria Reliabilitas Menurut Fleiss 

Koefisisen Reliabilitas (      Kriteria 

˂ 0,4 Buruk (Bad) 

0,4 – 0,6 Cukup (Fair) 

0,6 – 0,75 Memuaskan (Good) 

˃ 0,75 Istimewa (Excellent) 

        (Widiarso, 2007: 15) 

 

Dari hasil perhitungan dengan menerapkan rumus dan kriteria di atas, reliabilitas 

instrumen untuk keterampilan berbicara sebagai triangulasi data yang diperoleh 

dari siswa kelas VIII A SMP Negeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2016/2017 adalah 0,87. Berdasarkan  kriteria reliabilitas menurut Fleiss hasil 

rating dan kriteria menunjukkan koefisien yang tinggi dengan kriteria istimewa. 

Hal ini dimaknai bahwa tingginya koefisien reliabilitas rating yaitu pemberian 
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rating yang telah dilakukan oleh masing-masing rater adalah konsisten satu sama 

lain pada instrumen keterampilan berbicara. Penghitungan reliabilitas rata-rata 

ranting dari tiga orang rater, peneliti sajikan pada lampiran. 

 

3.10  Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data digunakan untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam 

kegiatan pembelajaran. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan kenyataan 

atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui 

hasil belajar yang dicapai siswa dan untuk memperoleh respon siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran. 

 

3.10.1 Analisis Data 

Analisis data dilakukan oleh peneliti sejak awal setiap tahapan penelitian. Semua 

kejadian saat pembelajaran dicatat dan dianalisis berupa situasi dan suasana kelas, 

hubungan antar siswa, partisipasi siswa dalam pembelajaran, antusias dan minat 

siswa dalam pembelajaran. Setelah semua data tersebut terkumpul lalu dianalisis, 

baik data kuantitatif maupun data kualitatif. 

 

Data yang didapat saat kegiatan pembelajaran pada setiap siklus diinterpretasikan 

atau dijabarkan secara naratif merujuk pada landasan teori, norma-norma praktis 

yang disepakati atau berdasarkan persepsi guru mengenai situasi pembelajaran 

yang baik pada tindakan selanjutnya. Analisis data yang dilakukan peneliti 

sebagai berikut. 
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3.10.1.1 Analisis Data Nontes 

Analisis data nontes sebagai berikut. 

1) Analisis Data Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Seorang guru harus memiliki pedoman pembelajaran. Pedoman pembelajaran 

tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang di dalamnya tediri atas komponen tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, media dan sumber belajar, serta evaluasi. Sebagai pedoman 

pembelajaran, tentunya RPP yang dibuat harus memiliki kualitas baik. Untuk 

mengukur kualitas RPP tersebut, penulis menggunakan lembar APKG I (Analisis 

Penilaian Kinerja Guru). Selanjutnya ditelaah dari setiap komponen RPP yang 

dibuat, setiap komponen dinilai dengan skala 0-4 (Sismiati, Disdik Kota Bandar 

Lampung), dengan menggunakan rumus nilai akhir, sebagai berikut. 

Nilai Akhir= Skor yang diperoleh  x 100% 

                     Skor Maksimal (132) 

 

Ketercapaian: 86% - 100% = A (Baik Sekali) 

                  71% - 85%   = B (Baik) 

        56% - 70%   = C (Cukup) 

               ≤  55%   = D (Kurang)   

2) Analisis Data Aktivitas Kinerja Guru (APKG II) 

Selama proses pembelajaran berlangsung aktivitas kinerja guru diamati dan 

dicatat dalam lembar observasi oleh guru kolaborator menggunakan APKG II. 

Setiap komponen dinilai dengan skala 0-4 (Sismiati Disdik Kota Bandar 

Lampung), dengan menggunakan rumus nilai akhir, sebagai berikut. 

Nilai Akhir= Skor yang diperoleh  x 100% 

                     Skor Maksimal (120) 
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Ketercapaian: 86% - 100% = A (Baik Sekali) 

                  71% - 85%   = B (Baik) 

        56% - 70%   = C (Cukup) 

               ≤  55%   = D (Kurang)   

3) Analisis Data Aktivitas Siswa 

Selain melihat aktivitas kinerja guru selama pembelajaran berlangsung, aktivitas 

siswa dalam pembelajaran juga sangat penting untuk diamati sebagai tolok ukur 

pembelajaran yang aktif dan efektif. Aktivitas siswa diamati oleh guru dibantu 

oleh kolaborator selama pembelajaran berlangsung menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa. Setiap komponen dinilai dengan menggunakan rumus 

nilai akhir, sebagai berikut. 

Nilai Akhir= Skor yang diperoleh  x 100% 

                     Skor Maksimal  

 

Ketercapaian: ≥ 86= Sangat Baik 

            76% - 85%  = Baik 

  56% - 76% = Cukup 

  36% - 55%  = Kurang 

   ≥ 36%  = Sangat Kurang 

4) Analisis Data Wawancara 

Analisis data wawancara pada penelitian ini ialah analisis data wawancara pada 

siswa sebelum pelaksanaan penelitian dan setelah pelaksanaan penelitian. 

Sebelum pelaksanaan penelitian wawancara dilakukan untuk mengetahui 

pengalaman siswa dalam praktik berbicara dan minat siswa dalam belajar 

berbicara. Setelah pelaksanaan pembelajaran wawancara dilakukan untuk 
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mengetahui respon siswa terhadap model yang digunakan. Penilaian 

menggunakan rumus nilai akhir dengan presentase, sebagai berikut. 

Nilai Akhir= Skor yang diperoleh  x 100% 

                     Skor Maksimal 

 

5) Analisis Data Dokumentasi Foto 

Analisis data dokumentasi foto dalam penelitian ini adalah mendokumentasikan 

foto aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Dokumentasi foto yang 

peneliti gunakan ialah dokumentasi foto ketika siswa menerapkan model 

discovery learning pada saat stimulation, problem statement, data collection, data 

processing, verification, generallization dan foto aktivitas siswa ketika praktik 

berbicara. Aktivitas siswa tersebut diamati oleh guru dibantu oleh kolaborator 

selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas siswa sebanyak 12 komponen/aspek yang dinilai. Setiap komponen 

dinilai dengan menggunakan rumus nilai akhir, sebagai berikut. 

Nilai Akhir= Skor yang diperoleh  x 100% 

                     Skor Maksimal  

 

Ketercapaian: ≥ 86= Sangat Baik 

            76% - 85%  = Baik 

  56% - 76% = Cukup 

  36% - 55%  = Kurang 

   ≥ 36%  = Sangat Kurang 

6) Analisis Dokumentasi Rekaman Video 

Analisis data dokumentasi rekaman video pada penelitian ini ialah 

mendokumentasikan rekaman video siswa ketika praktik berbicara 

mengungkapkan kembali waghahan pada pertemuan II. Penilaian praktik 
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berbicara menggunakan lembar penilaian keterampilan berbicara siswa dengan 

skor per indikator 1—10 (pelafalan, intonasi, jeda, ketepatan kata, volume suara, 

keefektifan kalimat, pandangan mata, mimik wajah, kinesik/gestur, dan 

kelancaran). Skor maksimal 5, jumlah skor maksimal 50. Penilaian pada praktik 

berbicara siswa menggunakan rumus nilai akhir dengan presentase, sebagai 

berikut. 

Nilai Akhir= Skor Maksimal  x 100% 

                     Jumlah Skor Maksimal 

Kriteria/kategori:  ≥ 86      = Sangat Baik 

            76% - 85%  = Baik 

  56% - 76% = Cukup 

  36% - 55%  = Kurang 

      ≤ 36%     = Sangat Kurang 

 

3.10.1.2 Analisis Data Tes 

Analisis data tes pada penelitian ini ialah mengukur ketercapaian siswa pada 

kompetensi dasar dan penguasaan materi dalam pembelajaran. Pada pertemuan I 

menggunakan tes tertulis dan pada pertemuan II menggunakan tes praktik.  

Penilaian menggunakan rumus nilai akhir, sebagai berikut. 

1) Data Hasil Belajar Siswa 

Tingkat keberhasilan siswa dapat dianalisis setelah pembelajaran setiap siklusnya, 

dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa tes, sebagai berikut. 

a. Penilaian hasil belajar tes tertulis berupa soal (kognitif). Untuk mengetahui 

penguasaan materi, nilai akhir dianalisis dengan cara sebagai berikut. 

Nilai Akhir= Skor yang diperoleh  x 100% 

                     Skor Maksimal  

Ketercapaian: ≥ 86= Sangat Baik 
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                   76% - 85%  = Baik 

         56% - 76% = Cukup 

         36% - 55%  = Kurang 

                 ≥ 36%  = Sangat Kurang 

b. Mengamati siswa dan menskor lembar instrumen kemampuan berbicara siswa 

per indikator 1) pelafalan; 2) intonasi; 3) jeda; 4) ketepatan kata; 5) volume 

suara; 6) keefektifan kalimat; 7) pandangan mata; 8) mimik wajah/ekspresi, 9) 

kinesik/gestur; dan 10) kelancaran. Setiap komponen di nilai dengan skala 1-5, 

dengan menggunakan rumus nilai akhir sebagai berikut. 

Nilai Akhir= Skor yang diperoleh  x 100% 

                     Skor Maksimal  

Ketercapaian: ≥ 86= Sangat Baik 

                   76% - 85%  = Baik 

         56% - 76% = Cukup 

         36% - 55%  = Kurang 

                 ≥ 36%  = Sangat Kurang 

c. Penilaian Ketuntasan Belajar 

Menghitung ketuntasan belajar rata-rata kelas dengan menggunakan rumus, 

sebagai berikut. 

Keterangan: 

M =    Nilai rata-rata 

    ∑ X =    Jumlah skor  

N =   Jumlah data (siswa) 

(Nurgiantoro, 1997: 327) 

 

Skor perolehan siswa harus sesuai dengan penentuan kriteria dengan 

penghitungan persentase untuk sekala,  (Nurgiyantoro, 2010: 253) sebagai berikut.  

%100x
N

X
M
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Tabel 3.9  Interval Persentase Tingkat Penguasaan Skala Lima 

Interval Persentase 

Tingkat Penguasaan 

Nilai Ubahan Skala Lima Keterangan 

1—5  

86 —100 5 Sangat Baik 

76 — 85 4 Baik 

56 — 75 3 Cukup  

36 — 55 2 Kurang 

<  36 1 Sangat Kurang 

 

Uraian metode penelitian di atas menggambarkan penelitian ini dilakukan 

berkenaan dengan penyusunan tesis, bagian metode penelitian mengilustrasikan 

tentang bagaimana indikator keberhasilan yang akan dicapai yaitu; indikator 

proses dan indikator produk atau hasil belajar yang harus dicapai dan 

dilaksanakan, teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan, uji validitas 

dan reliabilitas instrumen, dan teknik analisis data sehingga pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Lampung melalui model discovery learning 

dengan teks waghahan dapat meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dalam penelitian 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 

 

1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Lampung melalui model discovery learning 

pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2016/2017 terjadi peningkatan. Penyusunan RPP pada siklus I memperoleh 

hasil penilaian sebesar 80,04 dalam kriteria baik, sedangkan penyusunan RPP 

pada siklus II memperoleh hasil penilaian sebesar 93,94 dalam kriteria sangat 

baik 

 

2. Pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Lampung melalui 

model discovery learning dengan teks waghahan pada siswa kelas VIII A 

SMP Negeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 terjadi 

peningkatan. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I memperoleh hasil 

penilaian sebesar 75,00 dalam kriteria baik, sedangkan pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus II memperoleh hasil penilaian sebesar 95,42 dalam 

kriteria sangat baik. 
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3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan awal atau prasiklus siswa 

dalam berbicara berbahasa Lampung diperoleh rata-rata nilai sebesar 54,14 

atau dalam kriteria kurang. Setelah dilakukan tindakan pembelajaran melalui 

model discovery learning diperoleh rata-rata nilai kemampuan berbicara pada 

siklus I sebesar 68,57 dengan kriteria cukup, atau meningkat sebesar 14,43 atau 

51,53%. Selanjutnya kemampuan berbicara siswa pada siklus II diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 85,00 dengan kriteria baik atau mengalami peningkatan 

sebesar 16,43 atau 58,67%.  

 

4. Peningkatan keterampilan berbicara terlihat dari perubahan nilai rata-rata. Pada 

prasiklus nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 54,14% sedangkan pada 

siklus I hasil yang dicapai sebesar 68,57% dan pada siklus II nilai rata-rata 

yang diperoleh siswa 85,00%. Setiap siklus terjadi peningkatan diantaranya: (a) 

peningkatan ketuntasan belajar pada prasiklus sebanyak 4 siswa atau 

persentase 14,29%, 10 siswa atau 35,715% pada siklus I, dan 27 siswa atau 

96,42% pada siklus II; (b) nilai tertinggi yang diperoleh siswa di kelas VIIIA 

pada prasiklus 76,00,  pada siklus I 86,00 dan pada siklus II nilai tertinggi 

92,00. Dari hasil penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan bahwa model 

discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berbicara bahasa 

Lampung siswa. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut. 

1. Penerapan model discovery learning dapat membantu memberikan stimulus 

atau memancing semangat belajar siswa dalam materi mengungkapkan kembali 

waghahan, dapat membantu siswa membangun pengetahuannya sehingga hasil 

belajar siswa dapat meningkat. 

2. Penerapan model discovery learning dapat dijadikan alternatif pilihan metode 

pembelajaran bahasa Lampung bagi guru guna mewujudkan pembelajaran 

yang kondusif, aktif, dan efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja guru dan 

kemampuan siswa dalam materi mengungkapkan kembali waghahan dalam 

bahasa Lampung. 
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