
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keterampilan berbicara memiliki peran penting dalam pendidikan untuk 

melahirkan generasi masa depan yang cerdas, kritis dan kreatif. Dengan menguasai 

keterampilan berbicara peserta didik mampu mengekspresikan pikiran secara cerdas 

sesuai dengan situasi pada saat sedang berbicara. Selain itu dengan keterampilan 

berbicara peserta didik mampu berfikir kritis dalam menyampaikan gagasan atau 

perasaannya kepada orang lain. Dengan keterampilan berbicara peserta didik 

tertuntun menjadi kreatif dengan menyampaikan fikiran dengan jelas dan mudah 

dipahami. 

Permana (2015:134) mengatakan “Bicara merupakan kegiatan sentral yang 

penting dalam proses belajar. Perkembangan berbicara memiliki hubungan langsung 

dengan perkembangan kognitif. Berbicara diperlukan individu untuk mengelola 

pikiran mereka. Menurutnya kita melambangkan dan menggambarkan dunia kita 

melalui bicara, sehingga bicara adalah sistem simbolik dengan berkomunikasi atau 

dapat dikatakan bicara adalah alat budaya.” (Permana, 2015: 134). Dalam kehidupan 

kehidupan sehari-hari berbicara sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi 

kepada sesama manusia yang disertai dengan keterampilan ketika sedang berbicara. 

Keterampilan berbicara merupakan dasar dalam kehidupan manusia untuk 

menyampaikan suatu informasi melalui pengucapan secara lisan. Indikator yang 

digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan keterampilan peserta didik yaitu 

kelancaran berbicara, keruntutan berbicara dan ketangkasan (Permana, 2015). Namun 
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pada kenyataannya keterampilan berbicara masih saja mengalami kendala pada 

generasi sekarang ini, padahal berbicara yang baik sangat penting agar peserta didik 

dapat menyampaikan informasi dengan berkomunikasi yang baik antar sesamanya. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di kelas V B SDIT Ahmad 

Dahlan Kota Jambi, tingkat keterampilan berbicara peserta didik rendah. Lebih dari 

50% peserta didik belum mencapai kriteria keterampilan berbicara. Dari 24 orang 

peserta didik 70% siswa dengan jumlah 17 orang siswa yang memiliki keterampilan 

berbicara rendah. Selanjutnya  hanya 30% siswa dengan anggota 4 orang siswa laki-

laki dan 3 orang siswi perempuan jika dijumlahkan hanya 7 orang yang memiliki 

keterampilan berbicara yang baik, hal tersebut diukur sesuai dengan indikator 

keterampilan berbicara. Masalah tersebut dapat dilihat ketika guru meminta peserta 

didik untuk mengutarakan pendapatnya, peserta didik masih terbata-bata pada saat 

berbicara dan suara peserta didik tidak terdengar jelas sehingga membuat guru harus 

bertanya berulang kali. Keterampilan berbicara dapat tercapai dengan baik, apabila 

keadaan lapangan  dengan kriteria keterampilan berbicara sudah sesuai. Aspek yang 

perlu diperhatikan yaitu kelancaran berbicara, keruntutan berbicara dan ketangkasan 

peserta didik dalam berbicara, sehingga keberhasilan belajar siswa dapat diukur 

ketika peserta didik mampu mengungkapkan gagasannnya secara lisan didalam kelas 

pada proses belajar. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti memerlukan solusi 

agar keterampilan berbicara pada peserta didik lebih terlatih dan meningkat. Salah 

satu langkah yang dapat diambil peneliti yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran yang dipilih peneliti untuk mengatasi 

masalah tersebut yaitu model pembelajaran debat aktif. Pemilihan model debat aktif 
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ini diambil karena menurut peneliti dengan menggunakan model ini peseta didik 

dapat diarahkan untuk mengembangkan kemampuan-kemapuan tertentu dikalangan 

siswa, seperti kemampuan untuk mengutarakan pendapat secara logis, jelas dan 

terstruktur. 

Wardhana (2016:115) mengatakan “model pembelajaran debat aktif merupakan 

kegiatan adu pendapat atau argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara 

peorangan maupun kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah serta 

perbedaan. Menurutnya debat aktif dapat dilakukan secara peorangan atau kelompok 

untuk membahas dan memutuskan suatu permasalahan. Debat aktif sangat baik 

digunakan untuk membentuk pola pikir anak agar dapat berkembang melalui 

pertahanan argumrn disertai alasan yang logis” (Wardhana, 2016:115). Model 

pembelajaran debat dengan keterampilan berbicara saling berkaitan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari aspek keterampilan berbicara yang harus dipenuhi adalah 

kelancaran berbicara peserta didik, ketangkasan berbicara peserta didik dan 

keberanian peserta didik dalam berbicara. Sementara itu dengan menggunakan model 

debat, peneliti  dapat memantapkan pemahaman konsep siswa terhadap materi yang 

telah diberikan, melatih siswa untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang telah 

diberikan, dan melatih siswa untuk berani dalam mengemukakan pendapat sehingga 

model pembelajaran debat sangat cocok digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara peserta didik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul 

“Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Melalui Model Debat Aktif 

Pembelajaran IPS Kelas V Sekolah Dasar”. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah Siswa 

Kelas V B di SDIT Ahmad Dahlan Kota Jambi.  

1.3 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan masalah dalam penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam 

peneltian ini adalah apakah model debat aktif dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa pada pembelajaran IPS kelas V Sekolah Dasar? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa melaui model debat aktif pada 

pembelajaran IPS siswa kelas V Sekolah Dasar. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan peningkatan 

mengenai keterampilan berbicara pada pembelajaran IPS siswa kelas V Sekolah 

Dasar. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

1) Dapat menambah wawasan guru dalam mengatasi rendahnya keterampilan 

berbicara peserta didik.  
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2) Dapat memberikan manfaat bagi guru sebagai informasi penerapan model debat 

aktif dalam pembelajaran. 

b. Bagi sekolah 

1) Dapat meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik disekolah. 

2) Dapat memberikan kualitas mutu sekolah melaui peningkatan berbicara peserta 

didik. 

c. Bagi siswa 

1) Dapat melatih peserta didik menjadi aktif dan berani berbicara didalam kelas.  

2) Dapat memberikan motivasi peserta didik dalam proses belajar di sekolah. 

1.6 Definisi Operasional 

1) Keterampilan kecakapan yang membutuhkan pelatihan dan kemampuan dasar 

dan dimiliki setiap orang untuk lebih membantu dalam menghasilkan sesuatu 

yang bernilai dengan lebih cepat. 

2) Berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk 

bunyi-bunyi bahasa. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi 

dengan orang lain melalui berbicara. 

3) Model pembelajaran debat merupakan debat aktif adalah suatu kegiatan adu 

pendapat yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa dan memecahkan suatu permasalahan yang 

berbeda. Model debat aktif memiliki tahap-tahap tertentu yang telah disusun 

secara tertentu melalui langkah-langkah untuk mempermudah guru dalam 

menerapkan model pembelajaran di kelas.  


