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ABSTRAK 

Pulungan, Juli. Rayati. 2017. Kemampuan Mengemukakan Pendapat dalam Berdebat Siswa 

Kelas X SMA Dharma Bhakti 3 Kota Jambi Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP Universitas Jambi., Pembimbing I : Dra. Rasdawita, 

M.M. Pembimbing II : Drs. Agus Setyonegoro, M.Pd. 

Kemampuan mengemukakan pendapat dalam berdebat merupakan hal yang sangat 

penting bagi siswa untuk pembinaan keterampilan berbicara dalam Bahasa Indonesia. 

Dengan mengetahui faktor kebahasaan dan faktor non kebahasaan ketika mengemukakan 

pendapat dalam berdebat, siswa dituntut dapat menerapkan faktor tersebut ketika berbicara 

sehari-hari. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kemampuan mengemukakan 

pendapat dalam berdebat siswa kelas X SMA Dharma Bhakti 3 Kota Jambi tahun ajaran 

2016/2017. 

 Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan jenis penelitian deskiptif. 

Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Dharma Bhakti 3 Kota 

Jambi yang berjumlahkan 20 orang.  

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa secara umum kemampuan siswa kelas X SMA 

Dharma Bhakti 3 Kota Jambi mengemukakan pendapat dalam berdebat adalah mampu, 

secara khusus dapat dirincikan sebagai berikut: kemampuan mengemukakan pendapat dari 

aspek faktor kebahasaan adalah 73.13 dengan kategori mampu, dan kemampuan 

mengemukakan pendapat dari aspek faktor non kebahasaan adalah 72,93 dengan kategori 

mampu.  

 Hasil penelitian ini diperoleh bahwa secara umum kemampuan siswa kelas X SMA 

Dharma Bhakti 3 Kota Jambi mengemukakan pendapat dalam berdebat mampu (73,03). 

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan kepada guru Bahasa Indonesia agar 

pengajaran Bahasa Indonesia di sekolah SMA Dharma Bhakti 3 Kota Jambi dalam 

mengajarkan pokok bahasan berbicara khususnya mengemukakan pendapat hendaknya 

memberikan penjelasan dengan baik kepada siswa sehingga siswa mampu menerapkan aspek 

faktor kebahasaan dan aspek faktor non kebahasaan dalam mengemukakan pendapatsehari-

hari dan benar-benar paham dengan materi yang didapat. 

 

ABSTRACT 

Pulungan, Juli. Rayati. 2017. Ability to Express Opinions in Debating Class X High School 

Dharma Bhakti 3 Jambi City Academic Year 2016/2017. Essay, Majoring in Language and 

Arts Education, FKIP Jambi University., Mentor I : Dra. Rasdawita, M.M. Mentor II : Drs. 

Agus Setyonegoro, M.Pd. 
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The ability to express opinions in debating is very important for students to develop 

speaking skills in Indonesian. By knowing linguistic factors and non linguistic factors when 

expressing opinions in arguing, students are required to apply these factors when talking 

everyday. The purpose of this study to describe the ability to express opinions in debating 

students class X high school Dharma Bhakti 3 Jambi city academic year 2016/2017. 

The approach in this study is quantitative, with the type of descriptive research. 

Population and sample of study is all students of class X high school Dharma Bhakti 3 jambi 

city which totals 20 people. 

The results of this study showed that in general the ability of class X high school 

Dharma Bhakti 3 Jambi city express opinions in the debate is to be able, in particular can be 

detailed as follows: the ability to express opinions on the aspects of the language factors was 

73,13 with a category capable of, and ability to express opinions from the aspectof non 

language factors is 72,93 with the category capable. 

The results of this study found that in general the ability of students of class X high 

school Dharma Bhakti 3 jambi city argued argument is capable (73,03). Based on research 

results, it is recommended to teachers Indonesian so that teaching Indonesian in high school 

Dharma Bhakti 3 Jambi city in teaching the subject speaks especially of expression should 

give an explanation to the good that the students are able to apply aspects of factors of 

language and aspects of non factors of language in put forward everyday opinions and really 

understand the material given. 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan bahasa yang perlu 

dikuasai dengan baik. Keterampilan ini merupakan suatu indikator terpenting bagi 

keberhasilan siswa terutama dalam belajar bahasa Indonesia. Dengan keterampilan 

berbicara yang baik, siswa dapat menyampaikan ide-ide mereka, baik di sekolah 

maupun di luar sekolah, dan menjaga komunikasi baik dengan orang lain. 

Pada umumnya, siswa SMA masih mengalami kesulitan untuk menyampaikan 

gagasan, pikiran, pertanyaan, dan sebagainya dengan menggunakan ragam bahasa 

lisan yang baik dan benar, hal ini juga dialami oleh siswa SMA Dharma Bhakti 3 

Kota Jambi, hal itu disebabkan karena kurangnya keberanian dan minat belajar 

siswa untuk tampil berbicara, dan juga kurangnya perhatian guru terhadap 

keterampilan berbicara siswa. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka 

peneliti memilih pembelajaran berbicara, karena berbicara merupakan salah satu 

bentuk komunikasi yang digunakan sehari-hari oleh siswa dalam proses belajar. 

Setyonegoro (2013:2) mengemukakan “Berbicara adalah salah satu kemampuan 

berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian yang ingin dilaksanakan oleh 

peneliti berjudul “Kemampuan Mengemukakan Pendapat dalam Berdebat Siswa 

Kelas X SMA Dharma Bhakti 3 Kota Jambi Tahun Ajaran 2016/2017”. Penetapan 

SMA Dharma Bhakti 3 Kota Jambi sebagai lokasi penelitian karena kemampuan 

mengemukakan pendapat siswa di sana masih kurang hal ini berdasarkan informasi 

yang disampaikan guru pelajaran Bahasa Indonesia dan juga berdasarkan 

wawancara peneliti dengan siswa ketika melakukan observasi, oleh karena itu 

kemampuan berbicara siswa dalam mengemukakan pendapat perlu dilakukan 

penelitian. 

Alasan peneliti mengambil kelas X sebagai objek penelitian karena materi 

berbicara terdapat dalam silabus kelas X dengan Standar Kompetensi 10. Berbicara 

yakni mengungkapkan komentar terhadap informasi dari berbagai sumber. Dengan 

Kompetensi Dasar 10.1 Memberikan Kritik terhadap informasi dari media cetak dan 

atau elektronik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana kemampuan mengemukakan pendapat dalam berdebat siswa kelas X 

SMA Dharma Bhakti 3 Kota Jambi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitan ini, bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

mengemukakan pendapat dalam berdebat siswa kelas X SMA Dharma Bhakti 3 

Kota Jambi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis  

1) Untuk mengembangkan teori pengajaran berbicara yang berkaitan dengan 

mengemukakan pendapat khususnya dalam berdebat. 

2) Untuk mengembangkan praktik berbicara pada siswa dalam mengemukakan 

pendapat. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan kemampuan 

siswa dalam mengemukakan pendapat. 

2) Sebagai salah satu langkah untuk menyempurnakan pengetahuan dan 

mengembangkan pengajaran Bahasa Indonesia. 

3) Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk 

mengetahui kemampuan mereka dalam mengemukakan pendapat. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Berbicara 

Tarigan (2008:16) mengemukakan bahwa “Keterampilan berbicara adalah 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, mengatakan serta menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan”. 

Sedangkan menurut Setyonegoro (2013:02) “Berbicara adalah salah satu 

kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa. Berbicara 

adalah bentuk tindak tutur yang berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap 

disertai dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi raut muka”. 

 

2.2 Tujuan Berbicara 

Tarigan (2008:16) mengatakan bahwa tujuan utama dari berbicara adalah 

untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, maka 

seyogyanyalah sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin 

dikomunikasikan, dia harus mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap 

(para) pendengarnya, dan dia harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari 

segala situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan. 

 

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Berbicara  

Agar dapat menyampaikan informasi secara efektif sebaiknya pembicara betul-

betul memahami isi pembicaraanya, juga harus dapat mengevaluasi efek 

komunitasnya terhadap pendengar. Jadi bukan hanya apa yang akan dibicarakan 

tetapi bagaimana mengemukakannya yang meliputi masalah bahasa dan 

pengucapan bunyi-bunyi bahasa tersebut. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, Arsjad dan Mukti (Mahmuda, 2016:16-17) 

mengemukakan terdapat dua faktor yang harus diperhatikan pembicara agar dapat 

berbicara secara efektif dan efisien, yakni faktor kebahasaan dan non kebahasaan. 

Faktor kebahasaan yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah bahasa, 

yang seharusnya dipenuhi ketika seseorang menjadi pembicara, sedangkan faktor 

nonkebahasaan yaitu aspek-aspek yang menentukan keberhasilan seseorang dalam 

berbicara yang tidak ada kaitannya dengan masalah bahasa. 

2.4 Pengertian Mengemukakan Pendapat Secara Lisan 

Mengemukakan adalah mengutarakan, mengetengahkan, menyatakan untuk 

dipertimbangkan (Poerwadarminta, 2014:780). Selain itu Caplin (1999:390) 

menyatakan pengertian mengemukakan adalah suatu pernyataan lisan atau simbolis 

dari suatu pertimbangan yang tetap harus di tes. 

Kartono dan Gulo (1987:322) menyatakan bahwa pendapat adalah suatu 

ekspresi atau pernyataan pertimbangan yang tidak didasarkan pada pengetahuan 

positif atau fakta pembuktian, akan tetapi berdasar pada apa yang dilihatnya seperti 

benar atau mungkin. Sedangkan menurut Purwadarminta (2014:227) pendapat 

adalah apa yang disangka (dikira, dipikir) tentang sesuatu hal (orang, peristiwa dan 

sebagainya) yang kelihatannya seperti benar atau mungkin. 

 

2.5 Pengertian Debat 

Kurniasih dan Berlin (2016:63) mengatakan debat adalah kegiatan adu 

argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun 

kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Tarigan (2008:92) yang mengatakan bahwa debat 

merupakan suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang 

didukung oleh satu pihak yang disebut pendukung dan ditolak oleh pihak lain yang 

disebut penyangkal. 

 

2.6 Sikap dan Teknik Debat 

Dalam berdebat harus memperhatikan sikap dan teknik berdebat, Tarigan 

(2008:111) membagi beberapa sikap dalam berdebat tersebut sebagai berikut: 

a. Seorang pendebat harus bersifat rendah hati, wajar, ramah, dan sopan tanpa 

kehilangan kekuatan dalam argumen-argumennya. 
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b. Dia harus menghindarkan pernyataan yang berlebih-lebihan terhadap kasusnya 

dan mempergunakan kata-kata dan ekspresi-ekspresi yang samar-samar yang 

tidak dikehendaki oleh fakta-faktanya. 

c. Para anggota debat tidak mengizinkan diri mereka berbuat marah karena adanya 

sindiran tajam ataupun tuduhan tidak langsung dari para lawan mereka.  

d. Sikap tenang dan santai serta sopan santun terhadap para lawan dan para 

pendengar akan menimbulkan kesan yang paling baik.  

Sedangkan Kurniasih dan Berlin (2016:64-65) merangkumkan teknik debat 

sebagai berikut: 

a. Guru membagi dua kelompok peserta debat yang satu pro dan yang lainnya 

kontra. 

b. Guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan didebatkan oleh 

kedua kelompok di atas. 

c. Setelah selesai membaca materi, guru menunjuk salah satu anggota kelompok 

pro untuk berbicara, saat itu ditanggapi atau dibantah oleh kelompok kontra. 

Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa bisa mengemukakan 

pendapatnya. 

d. Sementara siswa menyampaikan gagasannya, guru menulis inti/ide-ide dari 

setiap pembicaraan di papan tulis, sampai sejumlah ide yang diharapkan guru 

terpenuhi. 

e. Guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkap. 

f. Dari data-data yang ada di papan tersebut, guru mengajak siswa membuat 

kesimpulan atau rangkuman yang mengacu pada topik yang ingin dicapai. 

 

2.7 Jenis-jenis Debat 

Tarigan (2008:95-98) membagi macam debat berdasarkan bentuk, maksud, dan 

metodenya, maka dapat diklasifikasikan atas tipe-tipe atau kategori, sebagai berikut: 

a. Debat Parlementer/Majelis,  

b. Debat Pemeriksaan ulangan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan 

terdahulu,  

c. Debat Formal, Konvensional atau Debat Pendidikan. 

 

 

 



Juli Rayati Pulungan    

2.8 Kelebihan dan Kekurangan Debat 

Menurut Kurniasih dan Berlin (2016:64) mengemukakan kelebihan dan 

kekurangan debat sebagai berikut: 

a. Kelebihan Debat 

a. Memantapkan pemahaman konsep siswa terhadap materi pelajaran yang telah 

diberikan. 

b. Melatih siswa untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang telah diberikan. 

c. Melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat. 

b. Kekurangan Debat 

a. Ketika menyampaikan pendapat saling berebut. 

b. Saling adu argumen yang tak kunjung selesai bila guru tidak menengahi. 

c. Siswa yang pandai berargumen akan selalu aktif tapi yang kurang pandai 

berargumen hanya diam dan pasif. 

 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan hasil penelitian 

kemampuan mengemukakan pendapat dalam berdebat siswa kelas X SMA Dharma 

Bhakti 3 Kota Jambi. Jenis penelitian ini adalah jenis deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif, karena penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan keterampilan siswa dengan mengelola data (hasil tes) dengan 

menggunakan statistik sederhana yakni dengan mencari rata-rata. 

 

3.2 Populasi dan Sampel  

Adapun yan menjadi subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA 

Dharma Bhakti 3 Kota Jambi yang berjumlah 20 siswa. Untuk lebih jelasnya, 

keadaan populasi dan sampel penelitian tersebut dilihat pada tabel berikut: 

3.1 Tabel subjek penelitian 

No Kelas 
Jumlah Siswa 

Total 
Laki-laki Perempuan 

1 X 10 10 20 
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3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Lokasi 

Lokasi penelitian ini adalah di SMA Dharma Bhakti 3 Kota Jambi yang 

beralamat di jalan Angkasa Puri, Rt 21 Rw 09 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan 

Jambi Selatan. 

 

3.3.2 Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran semester genap 2016/2017. 

Adapun waktunya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sekolah yaitu hari 

Rabu dan Kamis jam pelajaran pertama dan kedua. 

 

3.4 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah hasil berbicara dalam berdebat siswa kelas X 

SMA Dharma Bhakti 3 Kota Jambi. Sedangkan sumber datanya adalah peristiwa 

debat siswa antar individu perkelompok. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan 

data dilaksanakan di ruang kelas X. langkah-langkah pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengecek kehadiran siswa sesuai dengan jumlah siswa. 

2. Memberi penjelasan tentang mengemukakan pendapat dan berdebat. 

3. Membagi kelompok dan topik pembahasan. 

4. Siswa membahas topik yang diberikan sesuai dengan intruksi. 

5. Siswa saling berdebat sesuai dengan nomor urut pasangan debat. 

6. Peneliti dan guru menilai perdebatan siswa sesuai dengan format penilaian yang 

telah ditetapkan. 

 

3.6  Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 
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(Arikunto, 2014:203). Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan peneliti adalah 

tes debat dan lembar penilaian dalam penelitian yang diisi  oleh guru dan peneliti. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Penilaian Data 

Sebelum melakukan penilaian terhadap hasil kerja siswa berupa kemampuan 

menyampaikan pendapat dalam berdebat, ada dua penilaian yang dilakukan yaitu 

pemilihan anggota penilai, maksudnya adalah penilai pada penelitian terdiri dari dua 

orang yaitu penilai 1 ialah peneliti sendiri (P1) dan penilai 2 ialah guru Bahasa 

Indonesia (P2) di SMA Dharma Bhakti 3 Kota Jambi. Kedua penilai memiliki tugas 

yang sama yaitu akan melakukan penilaian terhadap ketercapaian aspek penilaian 

pada faktor kebahasaan dan ketercapaian aspek penilaian pada faktor non 

kebahasaan,  dengan menggunakan rumus Ali, (1993:186) sebagai berikut:  

𝑃 =  
𝑛

𝑁
 𝑥 100 

Keterangan:  

P     = nilai sebenarnya 

n = jumlah yang didapat siswa perkelompok 

N = jumlah sampel yang diuji 

 

3.7.2  Format Penilaian 

Format penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.3 Tabel Format Penilaian 

Angka Keterangan 

 80 - 100 Sangat 

Mampu 

66 - 79 Mampu 

56 - 65 Cukup 

Mampu 

40 - 55 Kurang 

Mampu 

30 - 39 Tidak Mampu 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini  disajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian 

yang dimaksud berupa penilaian kemampuan mengemukakan pendapat dalam 

berdebat siswa kelas X SMA Dharma Bhakti 3 Kota Jambi dari aspek yang diujikan. 

 

4.1 Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data yang telah 

diolah dengan teknik deskriptif kuantitatif, berupa penilaian kemampuan 

mengemukakan pendapat dalam berdebat siswa kelas X SMA Dharma Bhakti 3 

Kota Jambi tahun ajaran 2016/2017 yang berkategori “mampu”. Hal ini terbukti 

dengan diperolehnya rata-rata 72. Hal ini diketahui dari perolehan nilai dalam 

menentukan unsur sistimatika mengemukakan pendapat dalam berdebat siswa 

kelas X SMA Dharma Bhakti 3 Kota Jambi dilihat dari masing-masing aspek, yakni 

sebagai berikut: 

4.1.1 Deskripsi Faktor Kebahasaan dalam Mengemukakan Pendapat 

4.1.1.1 Kemampuan Mengemukakan Pendapat pada Aspek Ketepatan 
Pengucapan 

Nama Kelompok Jumlah Keterangan 

Pro 1 78 Mampu 

Pro 2 38 Tidak Mampu 

Kontra 1 100 Sangat Mampu 

Kontra 2 78 Mampu 

 

4.1.1.2 Kemampuan Mengemukakan Pendapat Aspek Penempatan Tekanan, 

Nada, Sendi, dan Durasi Yang Sesuai 

Nama Kelompok Jumlah Keterangan 

Pro 1 70 Mampu 

Pro 2 38 Tidak Mampu 

Kontra 1 95 Sangat Mampu 

Kontra 2 74 Mampu 
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4.1.1.3 Kemampuan Mengemukakan Pendapat Aspek Pilihan Kata (Diksi) 

Nama Kelompok Jumlah Keterangan 

Pro 1 78 Mampu 

Pro 2 38 Kurang Mampu 

Kontra 1 100 Sangat Mampu 

Kontra 2 78 Mampu 

 

4.1.1.4 Kemampuan Mengemukakan Pendapat Aspek Ketepatan Sasaran dan 
Pembicaraan 

Nama Kelompok Jumlah Keterangan 

Pro 1 90 Sangat Mampu 

Pro 2 38 Tidak Mampu 

Kontra 1 100 Sangat Mampu 

Kontra 2 84 Sangat Mampu 

 

4.1.2 Deskripsi Kemampuan Mengemukakan Pendapat Faktor Non Kebahasaan 
4.1.2.1 Kemampuan Mengemukakan Pendapat Aspek Sikap Wajar, Tenang, dan 
Tidak Kaku 

Nama Kelompok Jumlah Keterangan 

Pro 1 84 Sangat Mampu 

Pro 2 42 Kurang Mampu 

Kontra 1 100 Sangat Mampu 

Kontra 2 70 Mampu 

 

4.1.2.2 Kemampuan Mengemukakan Pendapat AspekPandangan Harus 
Diarahkan Kepada Lawan Bicara 

Nama Kelompok Jumlah Keterangan 

Pro 1 68 Mampu 

Pro 2 36 Tidak Mampu 

Kontra 1 94 Sangat Mampu 

Kontra 2 60 Mampu 

 

4.1.2.3 Kemampuan Mengemukakan Pendapat AspekKesediaan Menghargai 
Pendapat Orang Lain 

Nama Kelompok Jumlah Keterangan 

Pro 1 100 Sangat Mampu 

Pro 2 36 Tidak Mampu 

Kontra 1 98 Sangat Mampu 

Kontra 2 82 Sangat Mampu 
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4.1.2.4 Kemampuan Mengemukakan Pendapat Aspek Gerak Gerik dan Mimik 
yang Tepat 

Nama Kelompok Jumlah Keterangan 

Pro 1 78 Mampu 

Pro 2 30 Tidak Mampu 

Kontra 1 90 Sangat Mampu 

Kontra 2 74 Mampu 

 

 
4.1.2.5 Kemampuan Mengemukakan Pendapat AspekKenyaringan Suara 

Nama Kelompok Jumlah Keterangan 

Pro 1 92 Sangat Mampu 

Pro 2 34 Tidak Mampu 

Kontra 1 96 Sangat Mampu 

Kontra 2 72 Mampu 

 

4.1.2.6 Kemampuan Mengemukakan Pendapat Aspek kelancaran 

Nama Kelompok Jumlah Keterangan 

Pro 1 78 Mampu 

Pro 2 36 Tidak Mampu 

Kontra 1 94 Sangat Mampu 

Kontra 2 76 Mampu 

 

4.1.2.7 Kemampuan Mengemukakan Pendapat AspekRelevansi atau Penalaran 

Nama Kelompok Jumlah Keterangan 

Pro 1 84 Sangat Mampu 

Pro 2 34 Tidak Mampu 

Kontra 1 98 Sangat Mampu 

Kontra 2 76 Mampu 

 

4.1.2.8 Kemampuan Mengemukakan Pendapat AspekPenguasaan Topik 
Pembicaraan 

Nama Kelompok Jumlah Keterangan 

Pro 1 98 Sangat Mampu 

Pro 2 44 Kurang Mampu 

Kontra 1 100 Sangat Mampu 

Kontra 2 80 Sangat Mampu 

 

4.2 Pembahasan 

Setelah diperoleh data hasil kemampuan mengemukakan pendapat dalam 

berdebat, maka dilakukan perhitungan untuk mengetahui apakah kemampuan 
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mengemukakan pendapat dalam berdebat siswa sesuai dengan faktor kebahasaan 

dan faktor non kebahasaan, untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, bahwa penilaian kemampuan mengemukakan 

pendapat dalam berdebat siswa kelas X SMA Dharma Bhakti 3 Kota Jambi tahun 

ajaran 2016/2017 dinyatakan sebagai berikut: 

4.2.1 Penerapan Aspek Faktor Kebahasaan pada Kemampuan Mengemukakan 
Pendapat dalam Berdebat 

Secara keseluruhan kemampuan rata-rata siswa mengemukakan pendapat 

dalam berdebat berdasarkan penerapanaspek faktor kebahasaan adalah 73,13 

dengan kategori mampu. Meskipun demikian, ada satu kelompok yang harus 

meningkatkan kembali kemampuan mengemukakan pendapatnya dengan 

memperhatikan aspek faktor kebahasaan. 

4.2.2 Penerapan Aspek Faktor Non Kebahasaan pada Kemampuan 
Mengemukakan Pendapat dalam Berdebat 

Secara keseluruhan kemampuan rata-rata siswa mengemukakan pendapat 

dalam berdebat berdasarkan penerapanaspek faktor non kebahasaan adalah 72,93 

dengan kategori mampu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan 

mengemukakan pendapat siswa dalam berdebat lebih tinggi pada aspek faktor 

kebahasaan daripada aspek faktornon kebahasaan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan penilaian aspek-

aspek faktor kebahasaan maupun aspek-aspek faktor non kebahasaan pada 

kemampuan mengemukakan pendapat dalam berdebat siswa kelas X SMA Dharma 

Bhakti 3 Kota Jambi tahun ajaran 2016/2017 berkategori “mampu” dengan jumlah 

nilai keseluruhan 73,03. 

Dengan pemerolehan sebagai berikut: 

a. Faktor Kebahasaan  



Kemampuan Mengemukakan Pendapat dalam Berdebat Siswa kelas X SMA Dharma Bhakti 3 Kota 
Jambi   

Secara keseluruhan kemampuan rata-rata siswa mengemukakan pendapat 

dalam berdebat berdasarkan penerapanaspek faktor kebahasaan adalah 73,13 

dengan kategori mampu. 

b. Faktor Non Kebahasaan 

Secara keseluruhan kemampuan rata-rata siswa mengemukakan pendapat 

dalam berdebat berdasarkan penerapanaspek faktor non kebahasaan adalah 72,93 

dengan kategori mampu. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan peneliti, maka peneliti mengemukakan saran-saran 

yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, yaitu: 

1. Bagi guru Bahasa Indonesia SMA Dharma Bhakti 3 Kota Jambi agar lebih 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa terutama dalam mengemukakan 

pendapat dengan menerapkan aspek faktor kebahasaan dan aspek faktor non 

kebahasaan, agar kemampuan berbicara siswa bisa lebih baik lagi sesuai 

dengan kebutuhan siswa sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan 

nantinya. 

2. Bagi siswa kelas X SMA Dharma Bhakti 3 Kota Jambi diharapkan dapat 

menentukan sikap positifnya dan meningkatkan kemampuannya terhadap 

Bahasa Indonesia khususnya dalam kegiatan mengemukakan pendapat 

dengan memperhatikan penerapan aspek faktor kebahasaan dan aspek faktor 

non kebahasaan. 
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