
1 
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 

 

Setiap manusia di dunia pada dasarnya  melakukan proses belajar, karena tanpa 

belajar manusia tidak akan pernah tahu pengetahuan atau ilmu yang akan didapat. 

Dalam mempertahankan hidup, manusia harus memiliki ilmu dan untuk 

mendapatakan ilmu itu manusia harus belajar. Selain itu, belajar merupakan 

proses perubahan mental manusia yang didapatkan melalui pengalaman. Untuk 

mewujudkan proses belajar yang baik tentunya terdapat seorang guru yang 

bertugas mentransfer ilmu kepada siswa melalui pembelajaran mengandung 

makna adanya suatu kegiatan mengajar dan belajar, yakni pihak yang mengajar 

adalah guru dan yang belajar adalah siswa yang berorientasi pada pengembangan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajaran. Dalam 

proses pembelajaran akan mencakup berbagai komponen lainnya, seperti materi, 

media, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran.  

 

Pembelajaran merupakan proses yang terdiri dari dua kombinasi, yaitu  belajar 

tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa, dan mengajar berorientasi 

pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran (Jihad dan 

Haris, 2013: 11). Tentunya pembelajaran adalah suatu proses kegiatan yang saling 

mempengaruhi antara guru dan  siswa. Guru secara sistematik memberikan materi 

pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan yang diinginkan di suatu 
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lingkungan belajar. Guru tentunya harus menggunakan jurus atau strategi 

pembelajaran yang baik agar pengetahuan yang ditransfer dapat diterima dengan 

baik. Selain itu, saat pembelajaran berlangsung terdapat pokok kegiatan yang 

harus dilakukan oleh setiap guru, yaitu perencanaan, proses pelaksanaan 

pembelajaran, dan evaluasi. 

 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia  pada hakikatnya mendorong siswa 

belajar bahasa yaitu belajar komunikasi dengan tujuan terampil untuk 

berkomunikasi, karena menurut kodratnya manusia memiliki kecenderungan 

untuk belajar berpikir, menyatakan pendapat, keinginan, perasaan serta 

pengalaman-pengalamannya. Di samping itu, manusia juga punya kecenderungan 

mempengaruhi bahkan memaksakan pikiran dan pendapatnya kepada orang lain 

atau kelompok. Umumnya kecenderungan tersebut dilakukan secara langsung 

melalui pembicara (proses komunikasi), baik antara pribadi maupun dalam 

kelompok (Anwar, 2003: 1). 

 

Pembelajaran bahasa mencakup empat aspek keterampilan yaitu menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa ini merupakan suatu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tetapi hanya bisa dibedakan 

melalui pengajaran bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas dan bertujuan 

untuk mendidik para siswa agar memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang 

baik dan benar.  

 

Seseorang harus terampil berbicara, terutama siswa sebagai calon lulusan yang 

baik dan menuntut mereka untuk terampil menulis serta berbicara di depan umum. 

Demikian pula dengan siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, mereka pun 
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dituntut untuk terampil berbicara, tidak hanya dalam kegiatan yang berkaitan 

dengan pembelajaran, tetapi mereka dituntut untuk mampu berbicara di depan 

umum.  Seperti halnya seni bernegosiasi yang terdapat di dalam pembelajaran 

kelas X. 

 

Seni bernegosiasi pada pembelajaran penting untuk dilaksanakan karena 

memberikan manfaat yang besar bagi siswa bila terjadi proses komunikasi di 

dalam masyarakat, contohnya saja saat berunding dengan seseorang atau 

kelompok. Negosisasi bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Contoh sederhana 

negosiasi yang terjadi dalam rapat di lingkungan sekolah dan rapat organisasi. 

Contoh lain juga proses negosiasi bisa terjadi di masyarakat yaitu antar pedagang 

dan pembeli. Bagaimana proses negosisasi berhasil atau tidak semua bergantung 

dari cara berbicara seseorang di depan umum. Oleh karena itu, dengan 

bernegosiasi disertai dengan keahlian berbicara yang baik menunjang 

keberhasilan siswa untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan di dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

 

Pembelajaran tidak bisa terlepas dengan adanya kurikulum. Sekolah 

menggunakan kurikulum sebagai pedoman atau acuan (Mida, 2013: 20). 

Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 Ayat (19) undang-undang 

nomor 20 tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan secara pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan 

pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 
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2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan secara terpadu. 

 

Tahun pelajaran 2013/2014 adalah waktu yang telah direncanakan oleh 

pemerintah untuk implementasi kurikulum baru di tingkat SD, SMP, SMA, dan 

SMK, yang kemudian disebut dengan kurikulum 2013. Hanya saja belum 

terorganisasi secara menyeluruh di setiap sekolah, dan sekolah tertentu yang telah 

siap menggunakan sebagai contoh untuk menggunakan kurikulum 2013. Tujuan 

kurikulum sebagaimana yang tercakup dalam kompetensi inti dan kompetensi 

dasar, bahkan silabus dan buku, telah dideskripsikan secara terpusat. 

 

Seni bernegosiasi tercantum di kurikulum 2013, menerangkan secara rinci tentang 

bernegosiasi yang tercantum pada kompetensi inti yaitu memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanuisian, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait fenomena dan 

kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah, serta tercantum pada 

kompetensi dasar yaitu memahami struktur dan kaidah teks negosiasi baik lisan 

maupun tulisan. 

 

Pemilihan tempat penelitian di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, karena sekolah 

tersebut termasuk sekolah terfavorit di Bandar Lampung. SMA Negeri 2 Bandar 

Lampung merupakan sekolah negeri pertama di kawasan Tanjung Karang pada 

tahun 1965. SMA Negeri 2 Bandar Lampung telah berkembang sangat cepat dan 

mengesankan sehingga menjadi sekolah harapan masyarakat luas. Bahkan pada 
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tahun 2002 SMA Negeri 2 Bandar Lampung dipercaya untuk mengelola program 

akselerasi dan pada tahun 2007 dengan dipercaya untuk menjadi sekolah Rintisan 

Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), dan sekarang sudah melaksanakan 

kurikulum 2013. 

 

Prestasi yang diraih siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung ini juga pada bidang 

berbicara, diantaranya Juara II Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat Nasional 

2013/2014 dan Sepuluh Besar Pembicara Terbaik Bahasa Indonesia 2013/2014, 

serta untuk siswa yang masih sekolah sudah memulai menggali potensi di bidang 

berbicara. Banyak siswa yang menjadi penyiar radio di Kota Bandar Lampung 

seperti OZ Radio dan  Beoli Radio. Lulusan SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

banyak yang melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Favorit di Indonesia, bahkan 

banyak diantara mereka yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi di Luar Negeri. 

Saat ini banyak alumni lulusan SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang menjadi 

artis, presenter, pejabat hingga seorang menteri. Hal ini membuat penulis semakin 

tertarik untuk meneliti di sekolahan tersebut. 

 

Pemilihan penelitian dilaksanakan di kelas X IPA 3, karena kelas tersebut aktif 

dalam berorganisasi dan terdapat siswa yang sudah mengasah kemampuan di 

bidang berbicara seperti menjadi pembawa acara dan penyiar radio. Meskipun 

dalam ruang lingkup yang kecil, hal tersebut  menjadi contoh untuk kelas rendah 

(kelas X) di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Guru yang diteliti juga memiliki 

prestasi yang menakjubkan diantaranya prestasi nilai tertinggi Pascasarjana 

dengan IPK 3,93, menjabat sebagai sekertaris MGMP di Kota Bandar Lampung, 
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menjadi salah satu guru yang membuat soal Ujian Nasional, menjadi juri LCT 

SMA tingkat Provinsi, dan sedang diusulkan Dinas menjadi Instruktur Nasional.  

Untuk itu, salah satu indikator yang dapat dijadikan tolak ukur pembelajaran 

antara lain perencanaan, proses, dan hasil pembelajaran. Secara admnistratif, 

kelengakapan guru saat menyajikan pembelajaran dituangkan dalam RPP. RPP 

sangat penting karena acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar dan mempermudah, memperlancar serta meningkatkan hasil proses 

belajar. 

 

Konteks selanjutnya adalah  proses pembelajaran dan evaluasi. Hal ini cukup 

penting karena proses pembelajaran berbicara teks negosiasi dapat berjalan 

melalui kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan berdasarkan aktivitas guru 

dan siswa. Proses penilaian dilakukan untuk melihat ketercapaian siswa dalam 

pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi. Konsekuensi logis keteraturan 

dalam pembelajaran akan berdampak positif bagi ketercapaian tujuan yang 

ditetapkan, khususnya pembelajaran berbicara teks negosiasi. 

 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti perlu meneliti bagaimana pembelajaran 

berbicara mellaui teks negosiasi yang dilaksanakan di kelas X  IPA 3 SMA Negeri 

2 Bandar Lampung. Oleh sebab itu, peneliti rumuskan judul penelitian adalah 

“Pembelajaran Berbicara Melalui Teks Negosiasi di Kelas X IPA 3 SMA Negeri 2 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: “Bagaimanakah pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi di 

kelas X IPA 3 SMA Negeri  2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014?” 

yang mencakupi hal-hal berikut 

 

1. Bagaimanakah RPP guru berdasarkan instrumen perencanaan pembelajaran? 

2. Bagaimanakah proses pembelajaran berbicara melalui teks negosiasi dilihat 

dari aktivitas guru dan siswa? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran berbicara melalui teks  negosiasi? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan hasil pembelajaran 

berbicara melalui teks negosiasi di kelas X IPA 3 SMA Negeri 2 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2013/2014. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun 

praktis. 

 

1. Manfaat Teoretis 

Menambah referensi penelitian pelajaran bahasa Indonesia, yaitu khususnya 

mengenai pembelajaran berbicara sehingga penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan bagi para peneliti selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca dan 

guru bidang studi Bahasa Indonesia, khususnya di SMA Negeri 2 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2013/2014 mengenai proses pembelajaran berbicara 

yang ada di sekolah tersebut.  

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia yang 

mengajar di SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan siswa kelas X IPA 3 SMA 

Negeri 2 Bandar Lampung yang terlibat dalam proses pembelajaran berbicara 

melalui teks negosiasi.  

 

2. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah semua aktivitas guru dan siswa 

mencakupi perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi yang 

dilakukan oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


