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Penggunaan bahasa lisan dalam kegiatan pembelajaran merupakan hal yang cukup 

penting. Komunikatif tidaknya kegiatan pembelajaran didalam kelas, salah 

satunya ditentukan oleh keterampilan berbahasa lisan guru serta siswa pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah penggunaan bahasa lisan dalam kegiatan pembelajaran pada 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sekincau tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa lisan dalam kegiatan 

pembelajaran siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sekincau tahun pelajaran 2013/2014. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan dan 

rekaman. Sumber data pada penelitian ini adalah percakapan di kelas dalam 

kegiatan belajar-mengajar kelas XI SMA Negeri 1 Sekincau. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa lisan dalam kegiatan 

pembelajaran pada siswa di SMA Negeri 1 Sekincau terdiri atas empat aspek 

ragam lisan resmi, yang terdiri atas bentuk baku kata yang terbagi menjadi baku 

dari segi lafal, baku dari segi ejaan, baku dari segi gramatika, baku dari segi 

nasional, dan baku dari segi bahasa asing. Pilihan kata yang terdiri dari makna 

konotasi dan denotasi, makna umum dan makna khusus, kata konkret dan abstrak, 

dan sinonim; serta yang terakhir adalah lafal. Berdasarkan hasil penelitian, maka 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa lisan guru dalam penyampaian 

materi sudah memperhatikan kaidah bahasa baku sehingga dapat dipahami dengan 

baik oleh siswa. Namun, masih ada beberapa pemilihan kata tidak baku yang 

dipakai dalam kegiatan pembelajaran yang merupakan situasi formal. Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan penggunaan bahasa lisan siswa masih cenderung 

mengabaikan kaidah bahasa baku terutama yang berkaitan dengan tata bahasa, 

kosakata, dan lafal untuk digunakan sebagai sarana berkomunikasi dalam situasi 

yang formal. Siswa lebih dominan menggunakan bahasa tidak baku sebagai sarana 

berkomunikasi didalam kegiatan pembelajaran. 


