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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keterampilan berbahasa terdiri dari empat aspek, yaitu keterampilan 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Menurut Tarigan (2015) “berbicara 

adalah kemampuan untuk menyatakan, menyampaikan pendapat serta 

mengekspresikan suatu gagasan dan perasaan, berupa bunyi berbentuk artikulasi 

atau kata-kata” (Tarigan, 2015).  

Pembelajaran bahasa indonesia merupakan suatu arahan guru untuk 

meningkatkan bahasa siswa dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun 

tulisan. Dalam proses pembelajaran siswa diharapkan untuk belajar, baik itu 

dalam menjelaskan, mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan dalam 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Guru diharapkan dapat mendorong atau memotivasi siswa dalam proses 

pembelajaran, agar siswa dapat menyampaikan pendapatnya, dan tidak takut atau 

pun malu dalam mengikuti proses belajar mengajar. Guru diharapkan juga  

melatih siswa agar terbiasa dalam memperhatikan proses pembelajaran, dapat 

memahami materi yang diajarkan, dan dapat menanggapi pendapat temannya. 
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Dalam pembelajaran di sekolah, siswa mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi, siswa menyampaikan apa yang didengarnya secara lengkap 

meskipun belum sempurna. Kemampuan komunikasi akan berkembang dan 

membuat kemampuan tersebut menjadi sempurna dalam arti strukturnya menjadi 

benar, pilihan kata menjadi lebih tepat, kalimat yang digunakan bervariasi. 

Dari hasil pengamatan peneliti, diperoleh bahwa siswa kelas III SD  yang 

terdiri dari 30 siswa yang terdiri dari 15 Laki-laki dan 15 Wanita, berjumlah 8 

siswa yang ikut serta dengan baik, 9 siswa yang ikut serta namun masih malu dan 

takut mengemukakan pendapatnya dan 13 siswa yang mengalami kesulitan, malu 

dan takut dalam menyampaikan pendapatnya kedepan kelas. Siswa memilih diam 

dari pada mengemukakan pendapatnya. 

Keterampilan berbicara siswa kurang terlihat dari cara pengucapannya 

yang kurang tepat, pada saat berbicara terbata-bata, kurang jelas, intonasi 

suaranya  yang kurang terdengar oleh guru sehingga terpaksa menyuruh siswa 

tersebut mengulang perkataan yang telah diucapkan guru tersebut, dalam 

menggunakan kosakata pun siswa belum tepat, dan pemahaman dalam penjelasan 

yang telah guru berikan pun siswa belum mengerti. 

Hal tersebut terbukti pada saat guru mengadakan tanya jawab. Munculnya 

berbagai permasalahan yang dihadapi guru dan siswa saat proses pembelajaran 

berkaitan dengan teknik pembelajaran dan rendahnya partisipasi siswa dalam 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Rendahnya partisipasi siswa 

dikarenakan guru masih menggunakan metode konvensional yang membuat siswa 
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merasa bosan, siswa menjadi pasif, daya serap informasi rendah dan cepat hilang 

karena bersifat menghapal. Komponen yang dapat menilai benar atau salahnya 

keterampilan berbicara itu melihat dari sebagai berikut: (1) Fenologi, (2) Struktur, 

(3) Kosakata, dan (4) Kecepatan kelancaran umum.  

Siswa kelas III SD seharusnya memiliki komunikasi yang baik antara guru 

bersama siswa maupun siswa ke siswa. Hal tersebut membuat komunikasi 

menjadi baik. Tidak takut dalam menyampaikan pendapatnya, saling berbagi 

informasi, dan tidak malu dalam menjawab ataupun berbicara kepada lawan 

bicaranya, agar terjadi interaksi antar siswa ke siswa maupun siswa ke guru. 

Jika diamati seksama, akar permasalahan yang terjadi adalah kurangnya 

keberanian siswa dalam mengemukakan pendapatnya untuk tampil di depan kelas. 

Oleh karena itu, masalah utama yang perlu dicarikan pemecahannya adalah 

Bagaimana cara Guru Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa agar terjadi 

interaksi positif dalam pembelajaran, yang sekaligus dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan menggunakan Metode Menebak Kata. 

Dengan demikian, pemilihan Metode Menebak Kata ini dapat digunakan 

sebagai metode yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengungkapkan gagasan dan pendapatnya dengan menggunakan kartu yang 

berisikan kata dan penjelasan, karena pembelajaran melalui Metode Menebak 

Kata adalah pembelajaran yang menggunakan kartu sebagai medianya. 

Selanjutnya menurut Muliawan “metode ini secara langsung atau tidak 

langsung mengandalkan bekal dan modal pengetahuan dasar yang dimiliki siswa” 
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(Muliawan, 2016). Dalam penerapan Metode Ini, siswa diajak membaca sebuah 

cerita yang menggambarkan sesuatu dengan menggunakan penjelasan atau kata 

dalam sebuah kartu. Hal ini melatih siswa dalam berfikir logis dan sistematis, dan 

membuat siswa berbicara untuk menyampaikan pendapatnya. 

Oleh karena itu pembelajaran melalui Metode Menebak Kata diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Pentingnya penelitian ini 

diharapkan dapat meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa. Maka dari itu, 

peneliti beserta guru tertarik untuk melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas 

dengan judul “Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas III SD 

Menggunakan Metode Menebak Kata”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah dalam penelitian yang telah diuraikan, maka 

rumusan sebagai berikut: “Bagaimana  Metode Menebak Kata dapat 

Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas III SD ?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian 

ini dapat dikemukakan sebagai berikut: Mendeskripsikan penggunaan Metode 

Menebak Kata dalam proses pembelajaran untuk Meningkatkan Keterampilan 

Berbicara “Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas III SD 

Dengan Menggunakan Metode Menebak Kata”. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mengembangkan 

pengetahuan dan wawasan khususnya dalam Bidang Ilmu Pendidikan dan 

penerapan Metode Menebak Kata terhadap Keterampilan Berbicara Siswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Berdasarkan penelitian ini dapat menjadi pengalaman sebagai masukkan 

sekaligus pengetahuan dalam penerapan metode menebak kata terhadap 

keterampilan berbicara. 

2) Bagi Sekolah 

Dapat meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah yang bersangkutan dengan 

mengembangkan Keterampilan Berbicara Siswa dalam pengembangan 

keterampilan berbicara berbahasa Siswa, dengan menggunakan metode menebak 

kata. 

3) Bagi Guru 

Memberi pengetahuan dan wawasan kepada guru, bahwa metode menebak 

mata dapat digunakan dalam proses pembelajaran yang berlangsung untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa dan dapat diterapkan dalam kelas. 

4) Bagi Siswa 

Memberi pengetahuan, wawasan dan melatih Siswa dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara dengan menggunakan metode menebak kata. 
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1.5 Definisi Operasional 

Definisi Operasional dalam Penelitian ini yang berjudul “Meningkatkan 

Keterampilan  Berbicara Siswa Kelas III SD Melalui Metode Menebak Kata” 

sebagai berikut: 

1. Keterampilan Berbicara 

Berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi atau kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan 

dan merupakan cara untuk berkomunikasi satu sama lain. Keterampilan Berbicara 

Siswa terlihat saat mengenal kata dan dapat merangkai kata menjadi sebuah 

kalimat.  

2. Metode Menebak Kata 

Dalam pembahasan ini guru menggunakan Metode Menebak Kata yang 

menjadi langkah-langkah pembelajaran untuk membuat siswa mau berkomunikasi 

sesama teman, siswa ke guru dan siswa ke lingkungan dan membuat siswa 

berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya. Dengan menggunakan media kartu 

yang akan dideskripsikan sesuai kalimat atau kata yang terdapat pada kartu. 




