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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 
 
Dalam kehidupan sehari-hari fungsi utama bahasa adalah sarana komunikasi. 

Bahasa dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antarpenutur untuk 

berbagai keperluan dan situasi pemakaian. Berkomunikasi dalam rangka 

menyampaikan sesuatu dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. 

  

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentu tidak terlepas dari keterampilan-

keterampilan yang harus dicapai dalam berbahasa Indonesia. Keterampilan-

keterampilan tersebut adalah mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. 

Berdasarkan fakta di lapangan, peserta didik sering mengalami kesulitan dalam 

menguasai keterampilan berbicara. Kesulitan tersebut meliputi faktor kebahasaan 

yaitu ketepatan ucapan, intonasi (penempatan tekanan, sendi, nada, durasi yang 

sesuai), diksi dan faktor nonkebahasaan yaitu sikap yang wajar (tenang dan tidak 

kaku), pandangan kepada lawan bicara, gerak-gerik dan mimik yang tepat, 

kenyaringan suara, dan kelancaran (penguasaan topik). 

 

Kesulitan  penguasaan ini berkaitan dengan kompetensi dasar (10.1) yaitu 

berpidato / khutbah / ceramah dengan intonasi yang tepat serta artikulasi dan 

volume suara yang jelas. Sedangkan indikator yang ingin dicapai adalah  (1) siswa 
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mampu menyusun garis besar kerangka pidato / khutbah / ceramah melalui 

kegiatan diskusi, (2) siswa mampu mengembangkan kerangka pidato/ khutbah/ 

ceramah, (3) siswa mampu berpidato / khutbah / ceramah dengan intonasi yang 

tepat serta artikulasi dan volume suara yang jelas. (Model Silabus dan RPP, 2006: 

46) 

 

Kegiatan pembelajaran berpidato / khutbah / ceramah sudah diajarkan kepada 

siswa pada minggu ketiga bulan Januari tahun 2011 dengan waktu 2x40 menit 

(satu kali tatap muka). Berdasarkan pengamatan awal terhadap proses 

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas IX diperoleh bahwa kemampuan 

berpidato siswa masih belum berhasil. Hal ini tampak dari siswa yang masih tidak 

percaya diri, tidak berani berbicara di depan khalayak, gugup dan salah tingkah 

ketika berpidato di depan kelas. Hambatan-hambatan tersebut membuat siswa 

belum menguasai faktor kebahasaan dan faktor nonkebahasaan. berdasarkan hasil 

penilaian prasilkus, jumlah siswa yang tuntas sebanyak 18 siswa atau 60%, dan 

yang belum tuntas sebanyak 12 atau 40% sehingga hasil dari berpidato / khutbah / 

ceramah belum mencapai indikator yang ditentukan oleh SMP Negeri 3 

Gadingrejo yaitu dengan KKM 65 atau nilai rata-rata minimal 75%.  

 

Berdasarkan hasil belajar siswa, peneliti merasa penting untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dalam upaya mengatasi kesulitan siswa. Peneliti memilih 

metode yang tepat dalam mengatasi kesulitan tersebut. Hal ini dilakukan guna 

memperbaiki hasil belajar berpidato siswa yang masih menggunakan metode 

membaca keras pidato yang telah dibuat. Berdasarkan pengalaman mengajar 

berpidato yang dilakukan penulis, metode membaca keras membuat siswa tidak 
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memahami topik yang disampaikan. Siswa juga lebih terfokus pada teks yang 

dibaca daripada berkomunikasi dengan pendengar.  Penulis menerapkan metode 

yang lebih kontekstual yaitu dengan teknik pemodelan (modeling). Teknik ini 

dipilih karena didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Magdalena 

(2011) di SMP N 1 Katibung. Penerapan teknik pemodelan telah berhasil 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membawakan acara.  Penerapan teknik 

pemodelan dapat memberikan gambaran nyata kepada siswa tentang bagaimana 

cara berpidato yang benar dengan melihat model yang ada di sekitar kehidupan 

sehari-hari. Selain itu teknik pemodelan memiliki keunggulan yaitu, dapat 

membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan konkret dengan adanya model, siswa 

lebih mudah memahami apa yang dipelajari dengan adanya model daripada hanya 

diberikan penjelasan, dan model bisa diperoleh langsung dari yang 

berkompeten/ahlinya.  

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

“Bagaimanakah Peningkatan Kemampuan Berpidato Melalui Penerapan Teknik 

Pemodelan pada Siswa Kelas IX E SMP Negeri 3 Gadingrejo Tahun Pelajaran 

2010/2011?”  
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Memperbaiki proses pembelajaran di kelas khususnya berpidato dengan 

menggunakan teknik pemodelan. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa agar kemampuan berpidato dengan 

menggunakan teknik pemodelan meningkat. 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian 

mencakup manfaat teoretis dan praktis. 

a.  Manfaat Secara Teoretis 

- Menambah pengetahuan tentang penerapan teknik pemodelan dalam 

 pembelajaran Bahasa Indonesia pada keterampilan berpidato. 

- Meningkatkan kemampuan guru dan siswa di dalam pembelajaran dengan  

  menggunakan teknik pemodelan. 

 

b. Manfaat Secara Praktis 

1. Manfaat bagi guru 

Sebagai masukan guru dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam 

 pelajaran Bahasa Indonesia. 

Memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas dalam proses  

 pembelajaran di kelas. 
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Bagi guru bidang studi agar dapat mengetahui kemampuan berpidato siswa 

kelas IX SMP Negeri 3 Gadingrejo Tahun Pelajaran 2010/2011. 

2. Manfaat bagi siswa 

Meningkatkan aktivitas dan minat belajar dalam meningkatkan keterampilan 

berbicara. 

 Memotivasi siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar di kelas, baik secara 

individu maupun kelompok. 

3. Manfaat bagi sekolah 

Dapat meningkatkan kinerja guru secara profesional. 

Menambah wawasan bagi guru mata pelajaran lain tentang pemanfaatan 

  sumber belajar berbasis aneka sumber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


