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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial dan 

Emosional peserta didik, serta merupakan penunjang keberhasilan  dalam 

mempelajari semua bidang studi. 

Pembelajaran Bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, 

budayanya dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, 

partisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan 

menemukan serta menggunakan kemampuan analisis dan imaginatif yang ada 

dalam dirinya. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan 

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

terhadap hasil karya kesastraan manusia indonesia (Depdiknas , 2006 :  124) 

2.2  Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 
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1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, 

baik secara lisan maupun tulis  

2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara 

3. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan 

4. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual serta kematangan emosional dan sosial 

5. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa. 

6. Menghargai dan membanggakan sastra indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia (Depdiknas, 2006 :  125) 

 

2.3 Aspek-aspek Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Aspek aspek pembelajaran bahasa Indonesia di SD terdiri dari empat aspek 

sebagai berikut : 

1. Mendengarkan, seperti mendengarkan berita, petunjuk, pengumuman, 

perintah, dan  bunyi atau suara, bunyi bahasa lagu, kaset, pesan, 

penjelasan, laporan, ceramah, khotbah, pidato, pembicaraan nara sumber, 

dialog atau percakapan, pengumuman serta perintah yang didengar dengan 

memberikan respon secara tepat serta mengapresiasi sastra berupa 

dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair 

lagu, pantun dan menonton drama anak. 
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2. Berbicara, seperti mengungkapkan gagasan dan perasaan , menyampaikan 

sambutan , dialog, pesan, pengalaman, suatu proses, menceritakan diri 

sendiri, teman, keluarga, masyarakat, benda, tanaman, binatang, gambar 

tunggal, gambar seri, kegiatan sehari-hari, peristiwa, tokoh, 

kesukaan/ketidaksukaan, kegemaran, peraturan, tata petunjuk, dan laporan, 

serta mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan menuliskan 

hasil sastra berupa dongeng cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, 

puisi anak, syair lagu, pantun, dan drama anak. 

3. Membaca, seperti membaca huruf, suku kata, kata, kalimat, paragraf, 

berbagai teks bacaan, denah, petunjuk, tata tertib, pengumuman, kemus, 

ensiklopedi, serta mengapresiasi dan berekspresi, sastra melalui kegiatan 

membaca hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, 

cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan drama anak. 

4. Menulis, seperti menulis karangan naratif dan normatif dengan tulisan  

rapi dan jelas  dengan memerhatikan tujuan dan ragam pembaca, 

pemakaian ejaan dan tanda baca , dan kosa kata yang tepat dengan 

menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk, serta mengapresiasi 

dan berekspresi sastra melalui kegiatan menulis hasil sastra berupa cerita 

dan puisi                    (Tw Soclhan, 2008: 4.19) 

 

2.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen 

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 
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1. Mendengarkan 

2. Berbicara 

3. Membaca 

4. Menulis 

Pada akhir pendidikan di SD, peserta didik telah membaca sekurang-kurangnya 

sembilan buku sastra dan non sastra ( Depdiknas, 2006 : 125) 

 

2.5 Ketrampilan Berbicara 

2.5.1 Hakikat Berbicara 

Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan kounikasi lisan, menyimak adalah 

kegiatan komunikasi lisan. Menyimak adalah kegiatan memahami pesan, 

sedangkan berbicara merupakan kegiatan menyampaikan pesan melalui bahasa 

lisan. Berbicara dapat diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

bahasa untuk mengekspresikan atau menyampikan pikiran, gagasan atau perasaan 

secaran  lisan (Brown dan Yule, 1983) berbicara sering dianggap sebagai alat 

manusia yang paling penting bagi kontrol sosial, karena berbicara merupakan 

suatu bentuk prilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psychologis, 

neurologist, dan linguistik secara luas. 

Banyaknya faktor yang terlihat didalamnya, menyebabkan orang beranggapan 

bahwa berbicara merupakan kegiatan yang kompleks faktor-faktor tersebut 

merupakan indikator keberhasilan bebicara sehingga harus diperhatikan pada saat 

kita menentukan mampu tidaknya seseorang berbicara (Santosa, 2011: 63.4) 

Ketrampilan berbicara mempunyai empat komponen, yaitu menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis, setiap ketrampilan berbahasa berkaitan erat satu sama lain  
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nya  dengan cara yang beraneka ragam, berbicara adalah suatu keterampilan  

berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, yang didahului oleh 

ketrampilan menyimak. 

2.5.2.  Jenis Berbicara 

Klasifikasi berbicara dapat dilakukan berdasarkan tujuannya, situasinya, cara 

penyampaiannya, dan jumlah pendengarnya. Perinciannya adalah sebagai berikut 

 

a. Berbicara berdasarkan tujuannya 

1. Berbicara memberitahukan, melaporkan, dan menginformasikan.  

 berbicara untuk tujuan, memberitahukan, melaporkan atau 

menginformasikan dilakukan jika seseorang ingin menjelaskan suatu, 

memberikan, menyebarkan atau menanamkan pengetahuan dan 

menjelaskan kaitan, hubungan atau relasi antar benda, hal atau peristiwa. 

2. Berbicara menghibur 

Berbicara untuk menghibur memerlukan kemampuan menarik perhatian 

pendengar, suasananya, pembicaraannya, bersifat santai dan penuh canda, 

humor yang segar, baik dalam gerak gerik, cara berbicara dan 

menggunakan kata atau kalimat akan memikat para pendengar. 

3. Berbicara membujuk, mengajak, meyakinkan, atau menggerakkan. 

Kadang-kadang pembicara berusaha membangkitkan inspirasi, kemauan, 

atau meminta pendengarnya melakukan sesuatu. Misalnya guru 

membangkitkan semangat dan gairah belajar siswanya melalui nasehat-

nasehat dalam kegiatan berbicara ini, pembicara harus pandai merayu, 

mempengaruhi, atau meyakinkan pendengarnya. (Santosa, 2011: 70) 
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b. Berbicara Berdasarkan Situasinya 

1. Berbicara formal 

Dalam situasi formal, pembicara dituntut, untuk berbicara secara formal, 

misalnya ceramah dan wawancara 

2. Berbicara Informal 

Dalam situasi informal, pembeicara harus berbicara secara tidak formal, 

misalnya bertepatan. (Santosa, 2011: 71) 

 

c. Berbicara berdasarkan cara penyampaiannya 

1. Berbicara mendadak 

Berbicara mendadak terjadi jika seseorang tanpa direncanakan  

sebelumnya harus berbicara dimuka umum. 

2. Berbicara berdasarkan catatan 

Dalam berbicara seperti ini, pembicara menggunakan catatan kecil pada 

kartu-kartu yang telah disiapkan sebelumnya dan telah menguasai materi 

pembicaraannya sebelum tampil dimuka umum. 

3. Berbicara berdaarkan hafalan. 

Dalam berbicara hafalan, pembicara menyiapkan dengan cermat dan 

menulis dengan lengkap bahan pembicaraanya kemudian dihafalkannya 

kata demi kata, kalimat demi kalimat sebelum melakukan pembicaraan. 

4. Berbicara berdasarkan naskah. 

Dalam berbicara seperti ini, pembicaranya telah menyusun naskah 

pembicaranya secara tertulis dan dibacakan nya pada saat berbicara. 

(Santosa, 2011: 71) 
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d. Berbicara Berdasarkan Jumlah Pendengar 

1. Berbicara antar pribadi 

Berbicara antar pribadi terjadi jika dua orang membicarakan sesuatu. 

Suasana pembicaraanya dapat bersifat serius atau santai tergantung kepada 

masalah yang di perbincangkan atau bergantung kepada hubungan kedua 

pribadi yang terlibat dalam bembicaraannya, misalnya pembicaraan antara 

dokter dengan pasiennya 

2. Berbicara dalam kelompok kecil 

Pembicaraan seperti ini terjadi antara pembicara dengan sekelompok kecil 

pendengar (3-5 orang). dalam kegiatan pembelajaran, jenis berbicara 

seperti ini sering dilakukan, kelompok kecil merupakan sarana yang dapat 

untuk melatih siswa mengungkapkan pendapatnya secara lisan, terutama 

untuk melatih siswa yang jarang bicara. 

3. Berbicara dalam kelompok besar.  

Jenis bicara ini terjadi apabila pembicara menghadapi yang berjumlah 

besar, perpindahan peran dari pembicara menjadi pendengar atau dari 

pendegar menjadi pembicara. Dalam berbicara seperti ini kemungkinannya 

kecil sekali bahkan tidak terjadi. Jika jenis berbicara seperti terjadi  di 

ruang kelas, pendengar berkesempatan untuk bertanya atau berkomentar 

tentang isi pembicaraan yang disampaikan pembicara (Sutejo, 2011 : 6.36) 

2.5.3 Tujuan Berbicara 

Pada dasarnya tujuan berbicara adalah berkomunikasi agar dapat menyampaikan 

pikiran secara efektif, pembicara hendaknya mengkomunikasikan makna yang 

akan dikomunikasikan. Pada dasarnya berbicara mempunyai tiga maksud umum. 
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a. Memberitahukan atau Melaporkan 

Berbicara untuk melaporkan dilaksanakan bila seseorang itu ingin (1) 

menjelaskan suatu proses, (2) menguraikan,mentafsirkan, atau 

menginterpretasikan suat hal, (3) memberi atau menanamkan suatu pengetahuan, 

dan (4) menjelaskan kaitan berbicara untuk memberitahukan dan mellaporkan 

bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan pendengar. Untuk itu, 

pembicara harus mempersiapkan pembicaraannya terlebih dahulu (Tarigan, 2008: 

21). 

b. Menjamu dan MenghiburBerbicara untuk  menghibur berarti, pembicara 

menarik perhatian pendengar dengan cara seperti, humor, 

spontanisasi,menggairahkan, kisah-kisah jenaka, petualangan dalam rangka 

menimbulkan suasana gembira bagi pendengarnya. 

c.Membujuk, Mendesak, dan Meyakinkan 

Berbicara di sisni mempuntai tujuan mempercayai suatu hal dan terdorong untuk  

melakukannya, menyakinkan pendengar, disertai pendapat dan fakta atau bukti 

sehingga diharapkan sikap pendengar dapat diubah (Tarigan,2008:22). 

 

2.6 Wawancara 

Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa    

yang diajarkan di SD. Dalam pembelajaran berbicara yang diadakan di SD pada 

umumnya mempelajari bagaimana mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, 

fakta secara lisan dengan menanggapi suatu persoalan, menceritakan hasil 

pengamatan, atau berwawancara 
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2.6.1 Pengertian Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu 

yang merupakan tanya jawab lisan, ketika dua orang atau lebih berhadap-hadapan 

secara fisik (face to face)untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, 

perasaan, dan motivasi seseorang (Gunadi, 1998: 131).Selain itu (Kartono ,1980: 

171) juga mengungkapkan pengertian wawancara dari asal katanya, interview 

berasal dari kata intervue yang memiliki arti perjumpaan sesuai dengan perjanjian 

sebelumnya. Dengan demikian, wawancara adalah suatu percakapan yang 

diarahkan pada suatu masalah tertentu, dan merupakan proses tanya jawab lisan 

dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam (Kamus Besar Bahasa  

Indonesia, 2002: 1270), wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang 

(pejabat) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai 

suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar yang disiarkan melalui radio, atau 

ditayangkan pada layar televisi. 

Berdasarkan pengertian-pengertian wawancara di atas, penulis mengacu pada 

pendapat Gunadi yang mengemukakan bahwa wawancara adalah suatu 

percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan tanya 

jawab lisan, ketika dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik (face to 

face) untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, dan motivasi 

seseorang. Sebab, dalam penelitian ini siswa melaksanakan kegiatan wawancara 

lisan yang dilaksanakan oleh dua orang yang saling berhadap-hadapan secara 

fisik. Kegiatan ini diarahkan pada masalah yang telah disiapkan oleh penulis. 

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menggali informasi berupa tanggapan, 

pendapat, keyakinan, perasaan atau motivasi narasumber. 
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2.6.2 Jenis-jenis Wawancara 

(Kartono, 1980: 187) mengemukakan beberapa jenis wawancara menurut sifat 

wawancara: yaitu (1) wawancara tidak terpimpin, (2) wawancara terpimpin, (3) 

wawancara bebas terpimpin, (4) wawancara individual atau pribadi, (5) free talk 

dan diskusi. Untuk lebih rinci akan penulis uraikan sebagai berikut. 

a. Wawancara Tidak Terpimpin 

wawancara tidak terpimpin merupakan suatu kegiatan tanya jawab yang dikuasai 

mood dan keinginan. Pewawancara tidak mempersiapkan pedoman kegiatan 

wawancara. Dengan demikian, tidak ada pokok persoalan yang menjadi fokus 

atau titik pusat dalam wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

pewawancara tidak sistematis, melompat-lompat dari satu peristiwa ke peristiwa 

lain tanpa ada keterkaitan. Seringkali wawancara tidak terpimpin lebih mendekati 

suatu pembicaraan bebas atau free talk. 

b. Wawancara Terpimpin 

Fungsi wawancara terpimpin adalh sebagai alat pengumpul data yang relevan bagi 

tujuan suatu penelitian. Pewawancara mempersiapkan pedoman wawancara, topik 

wawancara, tujuan wawancara, dan pelaksanaan wawancara. Oleh karena itu, hal 

yang sangat penting dalam wawancara ini ialah menyusun kerangka pokok yang 

dikaitkan dengan hipotesa dan asumsi. Pedoman wawancara berguna sebagai 

pengarahan jalannya wawancara, dan diarahkan pada satu tujuan yang nyata. 

Secara otomatis, diperlukan kemampuan kecakapan berbicara untuk mendukung 

kemampuan berwawancara. 
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c. Wawancara Bebas Terpimpin 

Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi dari wawancara tidak 

terpimpin dan wawancara terpimpin. Di dalam wawancara ini dipersiapkan secara 

tegas pedoman wawancara dan pengarahan pembicaraan. Pedoman wawancara 

berupa kerangka uraian pertanyaan yang dipersiapkan secara sistematis. 

Wawancara ini juga memiliki ciri fleksibelitas dan kelewesan. Sebab, melalui 

fleksibelitas dan keluwesan pewawancara dapat dengan mudah mengarahkan 

pembicaraan langsung pada pokok pembicaraan. Oleh karena itu, wawancara ini 

sering digunakan untuk menggali gejala kehidupan psikis, keyakinan, motivasi, 

harapan, pengalaman informasi, dan sebagainya (Kartono, 1980: 190). 

d. Wawancara Pribadi dan Wawancara Kelompok 

Pada wawancara pribadi, pewawancara dan narasumber duduk saling berhadap-

hadapan. Wawancara ini sifatnya sangat intim dan ada privacy tertentu. 

Wawancara pribadi memberikan privacy antara kedua belah pihak, sehingga 

untuk memperoleh data yang intensif dapat dicapai secara maksimal. Wawancara 

pribadi biasanya digunakan tujuan-tujuan untuk tujuan khusus, Misalnya, 

terapeutis yang dilakukan oleh seorang dokter atau psikiater terhadap pasien atau 

clien-nya. Dalam wawancara kelompok, seorang pewawancara menghadapi dua 

atau lebih narasumber. Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber terjadi 

bukan secara bergilir, melainkan saling menguatkan dan melengkapi penjelasan-

penjelasan. Setiap narasumber tidak, ada yang menjadi juru bicara sehingga sikap 

narasumber memiliki kesempatan untuk berpartisipasi memberikan jawaban dan 

informasi. 
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e. Free Talk dan Diakusi 

Free Talk atau berbicara bebas. Pewawancara dan narasumber memiliki kedua 

fungsi sebagai “informan hunter” dan “informan supplier”. Keua elah pihak 

saling memberikan keterangan yang objektif dengan hati terbuka dan bertukar 

pikiran mengenai perasaan. Para narasumber menyadari kedudukanya bukan 

hanya sebagai informan, tetapi juga sebagai partisipan. Informasi yang diberikan 

narasumber diharapkan berguna bagi pengembangan dan pembangunan 

masyarakat. Oleh karena itu, narasumber perlu dan wajib memberikan keterangan 

yang objektif. 

Diskusi juga disebut free talk. Pembicaraan secara bebas yang diarahkan pada 

pemecahan suatu persoalan. Wawancara jenis ini umumnya kurang mampu untuk 

mengumpulkan data secara rill. Namun, berguna untuk menggali fakta-fakta adiil, 

yaitu pemecahan masalah yang diharap-harapkan, diinginkan, dicita-citakan, atau 

diangan-angankan. 

Dari penjabaran jenis-jenis wawancara di atas, penulis arahkan siswa pada jenis 

wawancara bebas terpimpin. Sebab, wawancara secara bebas terpimpin dapat 

dimanfaatkan untuk mengarahkan siswa dalam pembelajaran wawancara yang 

efektif. (Nurgiantoro 2001: 56) mengungkapkan bahwa dalam wawancara bebas 

terpimpin. Pewawancara dapat menyiapkan pertanyaan secara sistematis, dan 

narasumber pun dapat memberikan informasi sesuai dengan pandangan dan 

pemikirannya. 
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2.2.3 Langkah-Langkah Berwawancara 

Dalam merencanakan suatu pembicaraan situasi formal perlu adanya persiapan 

agar uraian yang akan disampaikan dapat teratur, sistematis, jelas, dan dapat 

mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dalam pelaksanaan 

wawancara. (Hadi, 1981:192-202) mengemukakan mengenai langkah-langkah 

berwawancara, yaitu menentukan topik dan tujuan, menentukan narasumber, 

mengumpulkan bahan, membuat kerangka uraian, menentukan topik dan tujuan, 

menentukan narasumber, mengumpulkan bahan, membuat daftar pertanyaan, dan 

melakukan uji coba “try-out preliminier” 

a. Menentukan Topik dan Tujuan 

menentukan topik pembicaraan merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan 

seorang pembicara dan juga merupakan salah satu penunjang keefektifan 

berwawancara. Topik yang dipilih seorang pembicara hendaknya menarik untuk 

dibicarakan dan sudah diketahui (Arsjad dan Mukti, 1987: 23). 

Tujuan pembicaraan berhubungan dengan gambaran mengenai tanggapan yang 

akan diungkap narasumber. Oleh karena itu, tujuan berwawancara dalam 

penelitian yang dilakukan siswa adalah mengetahui tanggapan, pendapat, 

keyakinan, perasaan, dan motivasi narasumber. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan siswa mencapai pembicaraan yang sistematis dan efisien. Dari 

masalah tersebut, siswa dapat menentukan topik dan tujuan wawancara. Hal ini 

bertujuan agar siswa dapat mengajukan pertanyaan sesuai dengan pertanyaan. 
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b. Menentukan informan atau Interviewer 

Informan atau narasumber adalah seorang yang memberi informasi (menjadi 

sumber), narasumber ditentukan setelah siswa merumuskan topik dan tujuan 

berwawancara. Dalam wawancara diperlukan narasumber yang berwibawa, 

panutan atau tokoh suatu kelompok. Namun yang lebih penting ialah pokok 

pembicaraan sesuai dengan bidang keahlian narasumber. 

Dalam penelitian ini, siswa bebas memilih narasumber yang akan diwawancarai. 

Salah satu contoh, siswa berwawancara dengan topik bencana alam, dan bertujuan 

untuk mengetahui penyebab dan pencegahan terjadinya bencana alam tersebut. 

Oleh karena itu, siswa dapat memilih narasumber yang sesuai dengan penguasaan 

topik dan bidang keahliannya. Misalnya, dinas kebersihan lingkungan, ketua RT, 

petugas lingkungan sekolah, ketua organisasi sekolah. Guru, orang tua, dan lain-

lain. Berdasarkan contoh di atas, narasumber yang tepat adalah orang-orang yang 

bekerja pada dinas kebersihan lingkungan, karena bencana alam banyak sekali 

macam dan penyebabnya. Misalnya banjir, maka penyebabnya kurang 

penghijauan atau terjadi penumpukan sampah, atau penebangan liar yang disertai 

dengan penanaman kembali, maka cara mengatasinya harus menjaga kebersihan, 

jangan menebang pohon, karena pohon dapat menahan air, dan sebagainya. 

c. Mengumpulkan Bahan 

Sebelum menyususn urutan daftar pertanyaan terlebih dahulu pewawancara 

mengumpulkan bahan yang diperlukan. Bahan tersebut berhubungan dengan topik 

dan tujuan wawancara. Siswa memperoleh bahan dari pengamatan secara tidak 
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langsung, yakni melalui bacaan. Siswa dapat memperoleh bahan wawancara dari 

majalah, buku-buku bacaan, dan sebagainya (Arsyad dan Mukti, 1987:29). 

d. Membuat Daftar Pertanyaan 

Tujuan membuat daftar pertanyaan adalah untuk memudahkansiswa dalam 

menyusun pembicaraan wawancara. Daftar pertanyaan berisi urutan topik 

pertanyaan yang direncanakan. Urutan tersebut dibagi dalam pertanyaan 

permulaan, pertanyaan pertengahan, dan pertanyaan penutup (Hadi, 1981: 194). 

Pertanyaan yang diajukan pewawancara mengacu pada penggunaan kata tanya. 

Kata tanya adalah kata-kata yang digunakan sebagai pembantu di dalam kalimat 

yang menyatakan pertanyaan kata tanya yang ada dalam bahasa   Indonesia 

adalah (1) apa, (2) siapa, (3) mengapa/kenapa, (5) berapa, (6) mana, (7) kapan, 

(8) bagaimana. 

Kata “apa” berfungsi menanyakan barang atau hal, contoh: Apa yang sedang 

kamu buat?. Kata “siapa” berfungsi menanyakan manusia, contoh: Siapakah yang 

mengajar bahasa Indonesia? Kata “mengapa/kenapa” berfungsi untuk 

menanyakan sebab terjadinya sesuatu, contoh: Mengapa pementasan drama itu 

dilaksanakan hari sabtu?. Kata “ berapa” berfungsi menanyakan jumlah, contoh: 

Berapakah harga buku bahasa Indonesia ini?. Kata “mana” berfungsi menanyakan 

waktu, contoh: Kapan aku bisa mencari uang sendiri? Kata “bagaimana” berfungsi 

menanyakan keadaan atau cara melakukan perbuatan, contoh : Bagaimana 

keadaan ibumu, Santi?( Mardiyanto dan Rahayu, 2009:177). 
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a. Melakukan Uji Coba 

Setelah menyususn daftar pertanyaan, siswa mengadakan uji coba yang dapat 

dilakukan terhadap sahabat dekat, atau teman sekelasnya. Hal ini dilakukan untuk 

mengoreksi kekurangan-kekurangan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

menimbulkan salah tafsir. Jadi tujuan utama uji coba adalah untuk mengadakan 

dan menyempurnakan secara menyeluruh hasil wawancara. 

Dalam penelitian ini, selain langkah-langkah di atas, penulis dapat juga 

menyimpulkan bahwa ketika berwawancara siswa juga perlu menunjukan sikap 

yang baik, meliputi : 

a. Memiliki sifat ambisi (untuk mencapai tujuan wawancara), ulet,disiplin, dan  

sabar:      

b. Persiapan fisik yang perlu dipersiapkan oleh siswa dalam berwawancara 

ialah berpakaian rapi dan bersih. Hal ini berguna untuk menambah serta 

menunjukkan rasa percaya diri sendiri, rasa harga diri, dan kepribadian 

seseorang; 

c. Menciptakan “rapport” (senyum, rasa humor yang tinggi, mengucapkan 

pujian, tentang prestasi) akan membantu menciptakan suasana yang santai 

dan akrab, sehingga narasumber merasa aman dan berkeinginan untuk 

membri informasi yang akurat; 

d. Bersikap netral 

e. Menunjukkan perhatian, misalnya dengan menganggukkan kepala atau 

mengucapkan “o,ya!”; 

f. Terus menerus menarik perhatian narasumber selama wawancara 
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2.6.4 Teknik Interaksi Berwawancara 

Sebelum memulai wawa ncara, berwawancara harus mengetahui etika dan teknik 

interaksi berwawancara. Etika yang penting dalam berwawancara ialah 

merundingkan perjanjian (waktu dan tempat) wawancara dengan narasumber. 

Teknik interaksi wawancara merupakan hal yang perlu diperhatikan. (Hadi, 1981: 

192-217) mengemukakan mengenai teknik interaksi berwawancara, yakni sebagai 

berikut. 

a. Mengucapkan Salam Pembuka pada Kegiatan Wawancara 

Salam pembukaan perlu diucapkan pewawancara dalam memulai wawancara. 

Salam disesuaikan dengan narasumber. Salam pembuka yang bersifat umum 

disesuaikan dengan waktu misalnya, selamat pagi. Untuk salam yang bersifat 

khusus dapat diucapkan dengan Assalamualaikum Warohmatulloh Wabarokatuh. 

Salam pembuka juga berguna bagi pewawancara untuk menimbulkan keakraban 

daan keluwesan pada permulaan wawancara.  

b. Pembicaraan Pendahuluan pada Kegiatan Berwawancara 

Pembicaraan pendahuluan sebagai langkah untuk perkenalan sekaligus 

mengemukakan topik dan tujuan wawancara. Sebaiknya pewawancara tidak 

tergesa-gesa untuk masuk ke materi wawancara 
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c. Bertanya pada Kegiatan Wawancara 

bertahap. Dalam bertanya, pewawancara tidak semata-mata bergantung pada 

daftar pertanyaan yang telah disiapkan, karena apabila hal yang menarik, maka 

pewawancara boleh mengajukan pertanyaan baru diluar kerangka pertanyaan. 

d. Pencatatan pada Kegiatan Wawancara 

Dalam proses wawancara, pencatatan tanya jawab memegang peranan yang 

sangat penting. Pencatatan merupakan cara yang paling baik guna menghindari 

timbulnya kesalahan akibat kelupaan. Sebelum melakukan wawancara hendaknya 

menggunakan alat pencatat yang praktis dan efisien (Kartono, 1980: 180). Salah 

satu alat pencatatan misalnya, alat tulis, alat perekam elektronik, dan sebagainya. 

e. Kesimpulan pada Kegiatan Wawancara 

Kesimpulan adalah ikhtisar atau kesudahan pendapat. Kesimpulan juga 

merupakan keputusan yang telah didiskusikan dan dipertimbangkan oleh kedua 

belah pihak. Setiap wawancara harus ada kesimpulan. Dalam penelitian ini, 

kegiatan wawancara perlu diakhiri dengan kesimpulan, sebab kesimpulan 

merupakan hasil akhir dari kegiatan wawancara. 

2.6.5 Faktor-Faktor Penunjang Keefektifan Berwawancara 

Beberapa faktor yang menunjang keefektifan berwawancara, antara lain sebagai 

berikut. 

A. Faktor Kebahasaan 

Faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berwawancara meliput: 
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1) Ketepatan Ucapan 

Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa    

secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa    yang kurang tepat dapat mengalihkan 

perhatian narasumber. 

2) Penempatan Tekanan, Nada, dan Durasi yang sesuai 

Kesesuaian tekanan, nada dan durasi merupakan daya tarik tersendiri dalam 

berbicara. Bahkan kadang-kadang merupakan faktor penentu. Walaupun masalah 

yang dibicarakan kurang menarik, apabila disampaikan dengan penempatan 

tekanan, dan durasi yang sesuai akan menyebabkan masalah menjadi menarik. 

Sebaliknya jika penyampaian datar saja, hampir dapat dipastikan akan 

menimbulkan kejemuan, dan keefektifan berbicara menjadi kurang. 

3) Pilihan kata (Diksi) 

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

dimengerti oleh pendengar. 

4) Ketepatan Sasaran Pembicaraan 

Hal ini menyangkut pemakaian kalimat. Pembicara yang menggunakan kalimat 

yang efektif akan memudahkan pendengar memahami isi pembicaraan. Susunan 

penuturan kalimat ini sangat besar pengaruhnya terhadap keefektifan 

penyampaian.seorang pembicara harus mampu menyususn kalimat efektif, 

sehingga mampu menimbulkan pengaruh, kesan atau akibat. Di dalam kegiatan 

komunikasi, kalimat tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian dan penerimaan 
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informasi belaka, tetapi mencakup semua aspek ekspresi kejiwaan manusia 

(Arsyad dan Mukti, 1987: 17).  

B. Faktor Nonkebahasaan 

Faktor-faktor non kebahasaan, antara lain sebagai berikut. 

1) Sikap yang Wajar, Tenang. Dan Tidak Kaku 

Pembicara yang tidak tenang, lesu, dan kaku tentulah akan memberikan kesan 

pertama yang kurang menarik. Padahal kesan pertama ini sangat penting untuk 

menjamin adanya kesinambungan perhatian pihak pendengar. Dari sikap yang 

wajar saja sebenarnya pembicara sudah dapat menunjukkan otoritas dan integritas 

dirinya. Tentu saja sikap ini ditentukan oleh situasi, tempat, dan penguasaan 

materi. 

2) Pandangan 

Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Sebab pandangan mata  

seseorang itu dapat mempengaruhi perhatian lawan bicara. Pendapat ini sejalan 

dengan Ehrlich, ia menjelaskan bahwa pandangan kontak mata memungkinkan 

seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. 

3) Kesediaan Menghargai Pendapat Orang Lain 

Dalam menyampaikan isi pembicaraan seorang pembicara hendaknya mempunyai 

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

kritik, mengubah pendapatnya jika ternyata keliru. 
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4) Gerak-Gerik dan Mimik yang Tepat 

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

Hal-hal penting lain selain mendapat tekanan, biasanya juga dibantu dengan gerak 

tangan atau mimik. 

5) Kenyaringan Suara 

Tingkat kenyaringan suara disesuaikan dengan situasi, tempat, jumlah pendengar, 

dan akustik. Kenyaringan suara ketika berbicara harus diatur supaya dapat 

didengar oleh semua pendengar dengan jelas, dengan juga mengingat gangguan 

dari luar. 

6) Kelancaran 

Seorang pembicara yang lancar berbicara akan memudahkan pendengar 

menangkap isi pembicaraannya. Berbicara dengan terputus-putus, atau bahkan 

antara bagian-bagisan yang terputus-putus itu diselipkan bunyi-bunyi tertentu 

seperti e..., anu..., a..., dan sebagainya dapat mengganggu penangkapan 

pendengar. Sebaliknya pembicara yang terlalu cepat berbicara juga akan 

menyulitkan pendengar menangkap pokok pembicaraan. 

7) Relevasi atau Penalaran 

Gagasan demi gagasan haruslah berhubungan dengan logis. Proses berfikir untuk 

sampai pada suatu simpulan haruslah berhubungan dengan logis. Hal ini berarti 

bagian-bagian dalam kalimat, hubungan kalimat dengan kalimat harus logis dan 

berhubungan dengan pokok pembicaraan. 
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8) Penguasaan Topik Pembicaraan 

Pembicaraan formal selalu menuntut persiapan. Tujuannya tidak lain adalah 

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

menumbuhkan keberanian dan kelancaran (Arsyad dan Mukti, 1987: 17). 

2.6.6 Kemampuan Berwawancara 

Dalam melakukan suatu wawancara, seseorang yang akan melakukan wawancara 

atau pewawancara, diharuskan memiliki kemampuan dalam kegiatan tanya jawab 

sehingga kegiatan berwawancara dapat berjalan dengan baik. 

Dalam (Kamus Besar bahasa Indonesia, 2002:1029), kemampuan adalah 

kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Menurut (Gunadi, 1998:131) bahwa 

wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, 

yang merupakan tanya jawab lisan, ketika dua orang atau lebih berhadap-hadapan 

secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, dan 

motivasi narasumber. 

Berdasarkan pengertian kemampuan dan berwawancara di atas, penulis 

mengambil kesimpulan bahwa kemampuan berwawancara adalah kesanggupan 

atau kemampuan pewawancara dalam melakukan kegiatan tanya jawab lisan 

secara berhadap-hadapan dan bertujuan untuk memperoleh informasi berupa 

tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, atau motivasi narasumber. 

2.7Teknik Permodelan 

Salah satu strategi yang digunakan dalam pembelajaran adalah teknik permodelan. 

Untuk mendapatkan suatu definisi yang dapt dipahami dengan baik dari 
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pengertian permodelan, maka kita harus mengetahui secara mendalam apa arti 

sebenarnya kata permodelan.  

2.7.1 Pengertian Teknik Pemodelan  

Pemodelan  dalam pembelajaran adalah cara guru mempersiapkan suatu model 

yang akan dijadikan sebagai model atau contoh dalam kegiatan pembelajaran 

(Tarigan, 2008: 42). 

Teknik pemodelan  merupakan teknik pembelajaran dengan menggunakan model 

atau alat peraga. Kehadiran alat peraga akan menciptakan suasana kegiatan belajar 

mengajar lebih menarik dan mengasyikkan serta siswa dapat berperan aktif dalam 

pembelajaran. Wujud alat peraga atau model disesuaikan kebutuhan setiap mata 

pelajaran. 

Dalam aspek berbicara khususnya kegiatan berwawancara, guru bukan satu-

satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa atau 

menghadirkan media atau alat peraga. Seorang siswa bisa ditunjuk untuk memberi 

contoh temannya cara melafalkan suatu kata. Siswa “contoh” tersebut dapat 

dikatakan sebagai model. 

Pemodelan  adalah kegiatan pemberian model dengan tujuan untuk membahasa   

kan gagasan yang kita pikirkan, mendemontrasikan bagaimana kita menginginkan 

para siswa untuk belajar atau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dalam teknik 

pemodelan , guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang engan 

melibatkan siswa dan model dari luar. Dengan demikian, dalam pembelajaran 

berwawancara guru menghadirkan contoh atau model bersumber dari hasil 
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wawancara penulis dengan pihak lain atau hasil wawancara itu sendiri untuk 

disajikan dalam pembelajaran. 

Dari pendapat di atas maka dapat diambil kesimpulan, bahwa teknik pemodelan  

adalah suatu teknik pembelajaran dimana guru mempersiapkan suatu model yang 

akan memeragakan suatu gagasan yang dirancang, baik itu melibatkan siswa, 

guru, atau model dari luar. 

2.7.2 Komponen Pemodelan  

Komponen pemodelan  pada pembelajaran keterampilan berbahasa ada model 

yang bisa ditiru. Model ini bisa berupa cara mengoperasikan  sesuatu, cara 

melempar bola dalam olah raga, contoh karya tulis, cara melafalkan sesuatu. 

Dengan demikian, guru memberi model tentang bagaimana belajar. Siswa dapat 

dikatakan menguasai keterampilan baru dengan baik jika guru memberi contoh 

dan model untuk dilihat dan ditiru (Depdiknas 2002:16). 

       Prinsip-Prinsip  Komponen  Pemodelan  adalah  : 

1. Pengetahuan  dan  ketrampilan  diperoleh  dengan  mantap  apabila  ada  

model  atau  contoh  yang  bisa  ditiru. 

2. Model  atau  contoh  bisa  diperoleh  langsung  dari  yang  berkompeten  

atau  ahlinya. 

3. Model  atau  contoh  bisa  berupa  cara  mengoperasikan  sesuatu  contoh  

hasil  karya  atau  model  penampilan. 
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2.7.3 Kelebihan Teknik Pemodelan  

Dalam setiap teknik yang digunakan guru di kelas, pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangan, begitu juga dengan teknik pemodelan . Berikut kelebihan teknik 

pemodelan , antara lain sebagai berikut (Depdiknas, 2002:30). 

a. Menyenangkan siswa; 

b.Menggalakkan guru untuk mengembangkan kreatifitas siswa 

c.Memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan yang 

sebenarnya 

d.Mengurangi hal-hal yang bersifat verbal dan abstrak 

e.Tidak memerlukan pengarahan yang pelik dan mendalam, karena walau 

bukan guru langsung yang menjadi model (dapat mengambil orang lain), 

namun teknik pemodelan  ini dapat berlangsung 

f. Menimbulkan interaksi antara model dengan siswa, yang memberi 

kemungkinan timbulnya keutuhan dan kegotong royongan serta rasa 

keakraban 

g. Menimbulkan respon yang positif dari siswa yang lamban/kurang cakap 

h. Menumbuhkan cara berfikir yang kritis, karena siswa menyaksikan langsung 

melalui pemodelan  yang didemontrasikan di depan kelas 
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2.7.4. Kekurangan Teknik Permodelan  

Berikut kekurangan teknik pemodelan , antara lain sebagai berikut (Depdiknas, 

2002:  30) 

a. Membuat siswa ketergantungan dengan sang model 

b. Siswa cenderung meniru gaya dan penampilan berbicara sang model 

c. Siswa kurang kreatif karena kebanyakan siswa hanya mengikuti apa yang di 

lakukan model tanpa mau berfikir lebih luas. 

2.8Pembelajaran Berwawancara dengan Teknik Pemodelan di Sekolah   

        Dasar 

 

Dalam  pembelajaran berwawancara,  langkah-langkah  penggunaan  Strategi  

Pemodelan  adalah  sebagai  berikut  : 

1. Kegiatan Awal  

a. Guru memberi salam, menanyakan tentang keadaan siswa pada hari ini 

b. Setelah itu guru mengecek kehadirian siswa dengan mengadakan presensi 

c. Setelah melakukan presensi, guru mengadakan apersepsi,  tujuannya untuk 

memotivasi siswa agar semangat mengikuti  kegiatan pembelajaran. 

d. Guru menginformasikan kempetensi dasar (KD), indikator da tujuan 

pembelajaran. 

2. Kegiatan inti 

a. Guru dan siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan cara 

berwawancara dengan menggunakan pilihan kata yang tepat untuk  

memperkaya informasi. 

b. Guru menjelaskan bagaimana cara berwawancara dengan mengguakan 

pilihan kata yang tepat untuk memperkaya informasi. 
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c. Guru memberikan contoh cara berwawancara dengan menghadirkan model 

untuk berwawancara dengan guru, lalu bergantian siswa diminta untuk 

berwawengan ancara dengan model. 

d. Siswa memperhatikan cara guru berwawancara dan memcatat hal-hal 

pokok dalam berwawancara, 

e. Siswa menulis cara-cara berwawancara. 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan  

b. Siswa melakukan evaluasi  

c. Guru mengucapkan salam penutup. 

Model yang baik dan tepat digunakan dalam pembelajaran adalah model Pada 

garis bayang menjamin dapat dipraktikan dalam proses pembelajaran secara 

praktis. Artinya model tersebut bernilai praktis dalam pembelajaran berbahasa 

(Nurhadi, (2003 : 40)  

Permodelan di Sekolah Dasar adalah teknik mengajar yang dilakukan di sekolah 

dengan mendatangkan orang lain ke dalam Kelas Untuk memberi contoh cara 

memperagakan sesuatu, agar para siswa lebih tertarik dan lebih serius dalam 

melaksanakan pembelajaran, dalam hal ini di hadirkan model untuk 

memperagakan teknik berwawancara, disini model bisa berperan sebagai penanya 

ataupun tokoh yang akan di wawancarai (nara sumber)   untuk lebih berhasilnya 

teknik permodelan ini ada baiknya  model yang di hadirkan adalah model yang 

belum di kenal siswa, tetapi menarik perhatian siswa, misalnya ia adalah seorang 

tokoh yang memang di kagumi oleh anak-anak, misalnya bapak Camat, bapak 
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polisi, dokter, perawat, pekerja seni atau  orang –orang sukses sehingga memacu 

semangat anak untuk menggali potensi yang ia miliki. 

2.9 Hipotesis 

Hipotesis tindakan akan penelitian ini adalah : 

a. Penggunaan teknik permodelan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

kelas V SDN Bakauheni kec bakauheni nabupaten Lampung Selatan. 

b. Penggunaan teknik permodelan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas V SDN 2 Bakauheni 


