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ABSTRACT 

This study aims to find out how to apply the Active Debate model 

on social studies learning in improving the speaking skills of students in 

grade V of elementary school. This research was conducted at SDIT 

Ahmad Dahlan, Jambi City in January 2019. This type of research is 

classroom action research, which consists of two cycles in which there are 

2 meetings in each cycle. The procedure in this study begins with planning, 

action, observation and reflection. From the results of the data that have 

been obtained the percentage of performance measures shows that the 

results of pre-cycle student performance measures amounted to 31.66% 

and experienced an increase in cycle I. The results of student performance 

measures in the first cycle were 52.91%. At the 1st meeting the results of 

student performance were 45.83% and increased at meeting 2, which was 

60%. The results of student performance in the second cycle were 77.91%. 

At the 1st meeting, it was 62.77% and the student's performance improved 

at meeting 2, which was 85.83%. The results of research obtained from 

observational data that have been made show that the pre-action results of 

observations regarding students' speaking skills were 40.85% and 

experienced an increase in cycle I. The results of observations regarding 

the amount of speaking skills in the first cycle were 48.32%. At the 1st 

meeting the results of observations regarding speaking skills of speaking 

skills were 76.11% and experienced an increase in meeting 2 which was 

86.10%. The results of observations regarding speaking skills in the 

second cycle were 74.43%. At meeting 1 The results of observations 

regarding speaking skills of speaking skills were 62.77% and experienced 

an increase in meeting 2 which was 86.10%. From the results obtained it 

can be concluded that the Active Debate model can improve the speaking 

skills of students in social studies learning in the fifth grade of elementary 

school.From the results of this study, it is suggested that using the Active 

Debate model the teacher can first pay attention to the characteristics of 

students and plan everything appropriately and can apply the Active 

Debate model by carrying out the steps of learning effectively. 
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1. PENDAHULUAN 

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). Namun 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. 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 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). 



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”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di SDIT Ahmad Dahlan Kota Jambi yang berada 

di Jl. Enggano, Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019, pada bulan januari 

2019.  

2.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini difokuskan pada seluruh siswa-siswi kelas VB yang 

berjumlah 24 orang. Siswa laki-laki terdiri dari 12 orang dan siswi perempuan 

terdiri dari 12 orang.  

2.3 Data dan Sumber Data 

2.3.1 Data  

Data penelitian ini menggunakan data penelitian kualitatif dan data penelitian 

kuantitatif. Data kualitatif bersifat deskripsi yang berbentuk hasil observasi dan 

hasil unjuk kerja pada saat proses belajar. Sedangkan data kuantitaif berupa angka 

atau nilai-nilai yang diolah dari setiap pertemuan, data kuantitatif dalam penelitian 

ini yaitu mehitung seberapa besar peningkatan keterampilan berbicara siswa kelas 

V B di SDIT Ahmad Dahlan Kota Jambi. 

2.3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas V B di SDIT 

Ahmad Dahlan Kota Jambi yang terdiri dari 24 siswa, 12 siswa laki-laki dan 12 

siswa perempuan. Peneliti melakukan kolaborasi dengan guru kelas V B di SDIT 

Ahmad Dahlan Kota Jambi, peneliti dan guru bersama-sama mendiskusikan model 

pembelajaran dan langkah-langkah yang akan diterapkan dalam melakukan 

tindakan kepada siswa. 

2.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

2.4.1 Non Tes (Unjuk Kerja) 

Dalam penelitian ini metode non tes digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang peningkatan keterampilan berbicara siswa. Untuk mengukur tingkat 

keterampilan berbicara siswa diukur dengan teknik non tes dengan bentuk penilaian 

unjuk kerja.   



2.4.2 Observasi 

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengalami langsung 

kegiatan yang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh dan mengetahui aktivitas 

peserta didik. Pelaksanaan observasi dilakukan di kelas V B untuk mengamati 

kegiatan proses belajar yang dilakukan oleh guru kelas selama secara bersamaan 

dengan pelaksanaan tindakan pengumpulan data. 

2.5 Teknik Uji Validitas Data 

Untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti harus menggunakan 

validasi data. Validitas suatu instrumen menunjukkan tingkat ketepatan suatu 

instrumen untuk mengukur apa yang harus diukur. Teknik pengujian validitas data 

pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan triangulasi. 

2.6 Teknik Analisis Data 

2.6.1 Data Hasil Unjuk Kerja 

Data hasil unjuk kerja keterampilan berbicara peserta didik guna memperoleh 

skor yang menjadi acuan dengan rumus persentase dari Aries dan Haryono (2012). 

Menghitung proses individual dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Presentase = 
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

Setelah menghitung kemampuan individu, langkah selanjutnya yaitu 

menghitung kriteria ketuntasan kelas menghitung presentase keberhasilan secara 

klasikal dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 Presentase = 
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 x 100% 

Tahap selanjutnya yaitu mengkonfirmasi hasil penilaian ke dalam kategori 

penentuan nilai yaitu sebagai berikut: 
Tabel 2.1 Taraf Keberhasilan Tindakan 

NO NILAI KEBERHASILAN TARAF KEBERHASILAN 

1 85-100 A (sangat baik) 

2 70-84 B (baik) 

3 55-69 C (cukup) 

4 40-54 D (kurang) 

5 <39 E (sangat kurang) 

      (Sumber: Aries dan Haryono, 2012:95) 

2.6.2 Data Hasil Observasi 

Data hasil observasi keterampilan berbicara peserta didik guna memperoleh 

skor yang menjadi acuan dengan rumus persentase dari Aries dan Haryono (2012). 

Menghitung proses individual dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Peneliti melakukan langkah-langkah analisis sebagai berikut:  

1. Memberi skor 1 pada indikator yang terlihat 

2. Menghitung jumlah skor yang diperoleh 

3. Data hasil observasi keterampilan berbicara peserta didik guna memperoleh 

skor yang menjadi acuan dengan rumus persentase dari Aries dan Haryono 

(2012). Menghitung proses individual dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Presentase = 
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100%  



4. Setelah menghitung kemampuan individu, langkah selanjutnya yaitu 

menghitung kriteria ketuntasan kelas menghitung presentase keberhasilan 

secara klasikal dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 Presentase = 
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 x 100%  

Tabel 2.2 Lembar Hasil Persentase Tindakan Unjuk Kerja Siswa  

NO NAMA SKOR  PERSENTASE  PREDIKAT  

1 ...    

2     

3     

Jumlah    

Persentase    

Kategori    

 
Tabel 2.3 Taraf Keberhasilan Tindakan 

NO  NILAI KEBERHASILAN  TARAF KEBERHASILAN 

1 85-100 A (Sangat Baik) 

2 70-84 B (Baik) 

3 55-69 C (Cukup) 

4 40-54 D (Kurang) 

5 <39 E(Sangat Kurang) 

(Sumber: Aries dan Haryono, 2012:95) 

 

2.7 Indikator Kinerja Penelitian 

Indikator kinerja adalah suatu cara yang digunakan untuk melihat tingkat 

keberhasilan penelitan dalam meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. 

Permana menjelaskan indikator yang digunakan untuk mengukur keterampilan 

berbicara peserta didik yaitu: (1) Kelancaran berbicara, (2) Keruntutan Berbicara, 

dan (3) Ketangkasan. (Permana, 2015). 

2.8 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan dua siklus. Peneliti menggunakan 

siklus Kurt lewin dan Mc. Taggart. Setiap siklus meliputi kegiatan Planning 

(perencanaan), Action (tindakan), Observation (pengamatan) dan Reflection 

(refleksi). 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Deskripsi Pra siklus  

Peneliti melaksanakan penelitian di kelas VB mengenai masalah yang 

terdapat dalam Pratindakan ini yaitu peningkatan keterampilan berbicara siswa 

sekaligus berdiskusi mengenai jadwal penelitian yang akan dilaksanakan oleh 

peneliti. Penelitian dijadwalkan setiap hari Kamis dan Jumat.  

Kurangnya keterampilan berbicara siswa dapat dilihat dari ketika guru 

meminta peserta didik untuk mengutarakan pendapatnya, peserta didik banyak yang 

diam dan hanya beberapa orang saja yang berani berbicara secara terus menerus. 

Peserta didik tersebut sebenarnya mengetahui jawabannya, hanya saja kurangnya 

rasa percaya diri peserta didik untuk mengeluarkan suara sehingga tidak terdengar 

jelas dan membuat guru harus bertanya berulang kali. Berdasarkan hasil observasi 

yang telah didapat. Keterampilan berbicara dapat tercapai dengan baik, apabila 



keadaan lapangan  dengan kriteria keterampilan berbicara sudah sesuai. Selama 

pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan tes unjuk kerja terlebih dahulu dengan 

berkolaborasi dengan guru kelas untuk melihat karakteristik siswa sebelum 

melakukan tindakan. Dalam penelitian ini dilakukan unjuk kerja sesuai dengan 

materi pembelajaran IPS yaitu: (1) Keanekaragaman budaya bangsa diwilayah 

Indonesia, (2) Jenis usaha dengan mengelola sumber daya alam, (3) Jenis usaha 

masyarakat di Indonesia, dan (4) Jenis usaha keluarga. Selanjutnya peneliti 

melakukan observasi pra siklus dengan berkolaborasi dengan guru kelas untuk 

melihat karakteristik siswa sebelum melakukan tindakan. Dalam penelitian ini 

dilakukan observasi sesuai indikator keterampilan berbicara yaitu: (1) Kelancaran 

berbicara, (2) Keruntutan Berbicara, dan (3) Ketangkasan. 

3.1.2  Deskripsi Hasil Tindakan Tiap Siklus 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa dengan menggunakan model Debat Aktif pada siswa kelas V B 

SDIT Ahmad Dahlan Kota Jambi. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan 

observasi kegiatan siswa dan guru dalam setiap pembelajaran. Kegiatan dilakukan 

menggunakan lembar observasi kegiatan siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Kelemahan-kelemahan yang terjadi selama 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung didiskusikan dengan guru kelas 

untuk mencari soslusi dalam mengatasi masalah tersebut. Setelah ditemukan solusi, 

maka solusi tersebut digunakan untuk acuan perbaikan pada proses pembelajaran 

berikutnya. Penelitian ini menggunakan 2 siklus yaitu Kurt Lewin dan Mc. Tagart, 

setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Setiap siklus memiliki 4 tahapan yaitu: (1) 

Perencanaan, (2) Tindakan, (3) Observasi, dan (4) Refleksi. 

 

3.2 Jawaban atas Hipotesis Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran 

menerapkan model Debat Aktif meningkatkan keterampilan berbicara siswa yang 

dilakukan selama dua siklus, diperoleh untuk beberapa temuan hasil tindakan 

sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh persentase tindakan unjuk kerja 

menunjukkan bahwa hasil tindakan unjuk kerja siswa pra siklus sebesar 31,66% 

dan mengalami peningkatan pada siklus I. Hasil tindakan unjuk kerja siswa pada 

siklus I yaitu 52,91%. Pada pertemuan 1 Hasil unjuk kerja siswa yaitu 45,83% dan 

mengalami peningkatan pada pertemuan 2 yaitu 60%. Hasil unjuk kerja siswa pada 

siklus II yaitu 77,91%. Pada pertemuan 1 yaitu 62,77% dan hasil unjuk kerja siswa 

mengalami peningkatan pada pertemuan 2 yaitu 85,83%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa setiap pertemuan yang dilaksanakan yang menggunakan model 

Debat Aktif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa telah berhasil 

mengalami peningkatan dalam setiap siklus. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setiap 

indikator dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara siswa mengalami 

peningkatan.  Dari hasil data yang telah dibuat pada tabel dan diagram batang 

menunjukkan bahwa pra tindakan hasil observasi mengenai keterampilan berbicara 

siswa sebesar 42,63% dan mengalami peningkatan pada siklus I. Hasil observasi 

mengenai keterampilan berbicara pada siklus I yaitu 49,53%. Pada pertemuan 1 

Hasil observasi mengenai keterampilan berbicara keterampilan berbicara yaitu 



44,63% dan mengalami peningkatan pada pertemuan 2 yaitu 54,44%. Hasil 

observasi mengenai keterampilan berbicara pada siklus II yaitu 74,43%. Pada 

pertemuan 1 Hasil observasi mengenai keterampilan berbicara keterampilan 

berbicara yaitu 62,77% dan mengalami peningkatan pada pertemuan 2 yaitu 

86,11%. Untuk lebih mengetahui penjelasan tiap-tiap indikator pengamatan, 

peneliti akan menjelaskan secara detail pada setiap indikator: 

a. Kelancaran berbicara 

Berdasarkan hasil observasi indikator kelancaran berbicara pada siklus I yang 

memiliki 2 pertemuan terdapat beberapa siswa yang sudah cukup mampu mencapai 

kriteria dalam indikator kelancaran berbicara. Hasil dari siklus I pada indikator ini 

menunjukkan bahwa nilai tertinggi yang diperoleh mendapat skor 3 pada pertemuan 

Pada pertemuan 1 siswa yang mampu memenuhi indikator dengan skor 3 terdapat 

11 orang yaitu A.RTEP, AAS1, AMR, DNA, KAN, MM, MIAA, MZA, NAT, OA 

DAN RF. Sedangkan pada pertemuan 2 siswa yang mampu memenuhi indikator 1 

dengan kriteria cukup baik dan skor 4 pada pertemuan 2 dengan kriteria baik. 

dengan skor 3 sebanyak 9 orang yaitu AFF, ALZ, AN, AAS2, AY, DNA, MM, 

NAT, dan PCL. Sedangkan skor 4 terdapat 8 orang yaitu A.RTEP, AAS1, AMR, 

MFA, MIAA, MZA, OA, dan RF. Dari hasil pelaksanaan dalam 2 pertemuan pada 

indikator ini dapat di simpulkan bahwa siklus I dalam 2 kali pertemuan jumlah 

siswa yang berhasil memenuhi kriteria mengalami peningkatan, yang mana pada 

pertemuan 1 terdapat 11 orang siswa yang telah mencapai kriteria cukup baik dan 

pada pertemuan 2 terdapat 9 orang siswa yang memiliki kriteria baik sehingga dapat 

dinyatakan meningkat. 

Berdasarkan observasi indikator kelancaran berbicara pada siklus II yang 

memiliki 2 pertemuan terdapat beberapa siswa yang sudah mampu mencapai 

kriteria dalam indikator kelancaran berbicara. Hasil dari siklus II pada indikator ini 

menunjukkan bahwa nilai tertinggi yang diperoleh mendapat skor 4 pada pertemuan 

1 dan skor 5 pada pertemuan 2. Pada pertemuan 1 siswa yang mampu memenuhi 

indikator dengan skor 4 terdapat 12 orang yaitu A.RTEP, AFF, AN, AAS1, AAS2, 

AMR, MFA, MIAA, MM, MZA, OA, dan RF. Sedangkan pada pertemuan 2 siswa 

yang mampu memenuhi indikator dengan skor 4 hanya 2 orang yaitu AY dan DNA. 

Sedangkan skor  5 terdapat 16 orang yaitu A.RTEP, AFF, AN, AAS1, AAS2, AMR, 

KS, KAN, MM, MFA, MIAA, MZA, NAT, OA, PCL dan RF. Dari hasil 

pelaksanaan dalam 2 pertemuan pada indikator ini dapat di simpulkan bahwa siklus 

II dalam 2 kali pertemuan jumlah siswa yang berhasil memenuhi kriteria mengalami 

peningkatan, yang mana pada pertemuan 1 terdapat 12 orang siswa yang telah 

mencapai kriteria baik dan pada pertemuan 2 terdapat 16 orang siswa yang memiliki 

kriteria sangat baik sehingga dapat dinyatakan meningkat. 

 

b. Keruntutan Berbicara 

Berdasarkan hasil observasi indikator keruntutan berbicara pada siklus I yang 

memiliki 2 pertemuan terdapat beberapa siswa yang sudah cukup mampu mencapai 

kriteria dalam indikator kelancaran berbicara. Hasil dari siklus I pada indikator ini 

menunjukkan bahwa nilai tertinggi yang diperoleh mendapat skor 3 pada pertemuan 

1 dengan kriteria cukup baik. Pada pertemuan 1 siswa yang mampu memenuhi 

indikator dengan skor 3 terdapat 9 orang yaitu A.RTEP, AN, AAS1, AMR, MFA, 

MIAA, MZA, OA DAN RF. Sedangkan pada pertemuan 2 siswa yang mampu 

memenuhi indikator dengan skor 3 sebanyak 17 orang yaitu A.RTEP, AFF, ALZ, 



AN, AAS1, AAS2, AMR, AY, DNA, KS, MFA, MMA, MIAA, MZA, NAT, OA 

dan RF. Dari hasil pelaksanaan dalam 2 pertemuan pada indikator ini dapat di 

simpulkan bahwa siklus I dalam 2 kali pertemuan jumlah siswa yang berhasil 

memenuhi kriteria mengalami peningkatan, yang mana pada pertemuan 1 terdapat 

9 orang siswa yang telah mencapai kriteria cukup baik dan pada pertemuan 2 

terdapat 17 orang siswa yang memiliki kriteria cukup baik sehingga dapat 

dinyatakan meningkat. 

Berdasarkan observasi pada siklus II yang memiliki 2 pertemuan terdapat 

beberapa siswa yang sudah mampu mencapai kriteria dalam indikator keruntutan 

berbicara. Hasil dari siklus II pada indikator ini menunjukkan bahwa nilai tertinggi 

yang diperoleh mendapat skor 4 pada pertemuan 1 dan skor 5 pada pertemuan 2. 

Pada pertemuan 1 siswa yang mampu memenuhi indikator dengan skor 4 terdapat 

10 orang yaitu A.RTEP, AFF, AN, AAS1, AMR, MFA, MIAA, MZA, OA, dan RF. 

Sedangkan pada pertemuan 2 siswa yang mampu memenuhi indikator dengan skor 

4 hanya 6 orang yaitu AY, DNA, KAN, MM, NAT dan RF. Sedangkan skor  5 

terdapat 12 orang yaitu A.RTEP, AFF, AN, AAS1, AAS2, AMR, KS, MFA, 

MIAA, MZA, OA dan PCL. Dari hasil pelaksanaan dalam 2 pertemuan pada 

indikator ini dapat di simpulkan bahwa siklus II dalam 2 kali pertemuan jumlah 

siswa yang berhasil memenuhi kriteria mengalami peningkatan, yang mana pada 

pertemuan 1 terdapat 10 orang siswa yang telah mencapai kriteria baik dan pada 

pertemuan 2 terdapat 12 orang siswa yang memiliki kriteria sangat baik sehingga 

dapat dinyatakan meningkat. 

c. Ketangkasan 

Berdasarkan hasil observasi indikator ketangkasan pada siklus I yang 

memiliki 2 pertemuan terdapat beberapa siswa yang sudah cukup mampu mencapai 

kriteria dalam indikator ketangkasan. Hasil dari siklus I pada indikator ini 

menunjukkan bahwa nilai tertinggi yang diperoleh mendapat skor 3 pada pertemuan 

1 dengan kriteria cukup baik. Pada pertemuan 1 siswa yang mampu memenuhi 

indikator dengan skor 3 terdapat 9 orang yaitu A.RTEP, AN, AAS1, AMR, AY, 

MFA, MIAA, MZA, dan OA. Sedangkan pada pertemuan 2 siswa yang mampu 

memenuhi indikator dengan skor 3 sebanyak 18 orang yaitu A.RTEP, AFF, ALZ, 

AN, AAS1, AAS2, AMR, AY, DNA, KS, KAN,  MFA, MIAA, MZA, NAT, OA 

PCL, DAN RF. Dari hasil pelaksanaan dalam 2 pertemuan pada indikator ini dapat 

di simpulkan bahwa siklus I dalam 2 kali pertemuan jumlah siswa yang berhasil 

memenuhi kriteria mengalami peningkatan, yang mana pada pertemuan 1 terdapat 

9 orang siswa yang telah mencapai kriteria cukup baik dan pada pertemuan 2 

terdapat 18 orang siswa yang memiliki kriteria cukup baik sehingga dapat 

dinyatakan meningkat. 

Aktifitas guru yang dinilai dari penelitian ini adalah bagaimana cara 

menerapkan langkah-langkah pembelajaran dengan model Debat Aktif, dari hasil 

analisis bahwa perbaikan di setiap siklus membuat aktifitas guru di setiap siklus 

mengalami peningkatan juga. Dimana pada siklus I pertemuan 1 persentase aktifitas 

guru dalam mengelola pembelajaran sebesar 0,5%. Sedangkan siklus I pertemuan 

2 persentase aktifitas guru dalam mengelola pembelajaran mengalami peningkatan 

sebesar 0,75%. Kemudian pada siklus II pertemuan 1 persentase aktifitas guru 

dalam mengelola pembelajaran sebesar 0,75%. Sedangkan siklus II pertemuan 2 

persentase aktifitas guru dalam mengelola pembelajaran mengalami peningkatan 

sebesar 0,95%. 



 

Aktifitas siswa yang dinilai dari penelitian ini adalah bagaimana cara-cara 

siswa mengikuti langkah-langkah pembelajaran dengan model Debat Aktif dengan 

bimbingan guru, dari hasil analisis bahwa perbaikan di setiap siklus membuat 

aktifitas siswa di setiap siklus mengalami peningkatan juga. Dimana pada siklus I 

pertemuan 1 persentase aktifitas siswa dalam mengikuti pembelajaran sebesar 

0,46%. Sedangkan siklus I pertemuan 2 aktifitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran sebesar 0,6%. Kemudian mengalami peningkatan pada siklus II 

pertemuan 1 persentase aktifitas siswa dalam mengelola pembelajaran sebesar 

0,73%. sedangkan siklus II pertemuan 2 persentase aktifitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 0,93%. 

 

3.3 Pembahasan Temuan Hasil Tindakan 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VB SDIT Ahmad Dahlan Kota 

Jambi. Setelah melakukan observasi awal, ditemukan permasalahan mengenai 

rendahnya keterampilan berbicara siswa. Masalah tersebut dapat disimpulkan 

setelah peneliti melakukan pra siklus diawal dengan menggunakan lembar unjuk 

kerja siswa. peserta didik berjumlah 24 orang, yang terdiri dari 12 orang laki-laki 

dan 12 orang perempuan. Dari 24 orang siswa dikelas 1 orang siswa laki-laki tidak 

dapat hadir sehingga peserta didik yang dapat mengikuti proses pembelajaran hanya 

23 orang. Hasil persentase unjuk kerja yang diperoleh pada pra siklus yaitu 31,66% 

dengan predikat kurang baik. Keadaan tersebut menunjukkan belum optimalnya 

keterampilan berbicara siswa pada kelas V B di SDIT Ahmad Dahlan Kota Jambi. 

. Berdasarkan masalah peneliti dengan guru kelas melakukan kolaborasi 

untuk mencari solusi, setelah berdiskusi maka tindakan yang akan dilakukan adalah 

dengan menerapkan model  Debat Aktif. Wardhana 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). Dengan demikian maka peneliti 

dan guru kelas menggunakan model Debat Aktif sebagai alternatif model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa dikelas V B 

SDIT Ahmad  Dahlan Kota Jambi. 

Tindakan yang dilakukan pada setiap siklus adalah proses pembelajaran IPS 

dengan menggunakan model Debat Aktif secara berkelompok. Penggunaan model 

ini sebagai awal dalam pelaksanaan tindakan, karena dalam pelaksanaan model ini 

guru memberikan sebuah pernyataan yang akan didiskusikan oleh siswa dengan 

membentuk dua kelompok yaitu kelompok “pro” dan “kontra”. Setelah 

memberikan sebuah pernyataan guru meminta masing-masing kelompok 

menyampaikan pendapatnya secara bergantian, proses tersebut dilaksanakan 

menggunakan metode debat dengan bimbingan guru. Dalam pembelajaran model 

ini siswa diharapkan dapat menyampaikan pendapatnya dalam menanggapi sebuah 

pernyataan sehingga dapat mendorong keterampilan berbicara siswa.  



Untuk melihat persentase peningkatan tiap siklus, peneliti membuat tabel dan 

diagram batang perbandingan. Adapun perbandingan hasil unjuk kerja siswa pada 

siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut: 

 
Tabel 3.1 Perbandingan Hasil Unjuk Kerja Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

No 

 

Aspek yang 

Diamati 

 

Pra 

Siklus 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan 

1 

Pertemuan  

2 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1. Jumlah Skor 760 1100 1440 1680 2060 

2. Persentase 31,66 45,83 60 70 85,83 

Total tiap siklus 31,66% 52,91% 77,91% 

 

 

Gambar 3.1. Diagram perbandingan hasil tindakan unjuk kerja siswa 

Dari hasil data yang telah dibuat pada tabel dan diagram batang menunjukkan 

bahwa pra siklus hasil tindakan unjuk kerja mengenai keterampilan berbicara siswa 

sebesar 31,66% dan mengalami peningkatan pada siklus I. Hasil tindakan unjuk 

kerja siswa pada siklus I yaitu 52,91%. Pada pertemuan 1 Hasil unjuk kerja siswa 

yaitu 45,83% dan mengalami peningkatan pada pertemuan 2 yaitu 60%. Hasil unjuk 

kerja siswa pada siklus II yaitu 77,91%. Pada pertemuan 1 yaitu 62,77% dan hasil 

unjuk kerja siswa mengalami peningkatan pada pertemuan 2 yaitu 85,83%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa setiap pertemuan yang dilaksanakan yang 

menggunakan model Debat Aktif dalam meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa telah berhasil mengalami peningkatan dalam setiap siklus. 

Perbandingan hasil observasi keterampilan berbicara pada siklus I dan siklus 

II dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel.3.2 Perbandingan Hasil Observasi Keterampilan  Berbicara Siklus I dan Siklus II 

 

No 

 

Aspek yang 

Diamati 

 

Pra 

Siklus 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1. Jumlah Skor 980,59 1026,61 1293,27 1506,65 310 

2. Persentase 40,85 42,77 53,88 62,77 86,10 

Total setiap siklus 40,85% 48,32% 74,43% 
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Gambar. 3.2 Diagram perbandingan hasil observasi penelitian setiap pertemuan 

Dari hasil data yang telah dibuat pada tabel dan diagram batang menunjukkan 

bahwa pra siklus hasil observasi mengenai keterampilan berbicara siswa sebesar 

40,85% dan mengalami peningkatan pada siklus I. Hasil observasi mengenai 

keterampilan berbicara pada siklus I yaitu 48,32%. Pada pertemuan 1 Hasil 

observasi mengenai keterampilan berbicara yaitu 42,77% dan mengalami 

peningkatan pada pertemuan 2 yaitu 53,88%. Hasil observasi mengenai 

keterampilan berbicara pada siklus II yaitu 74,43%. Pada pertemuan 1 Hasil 

observasi mengenai keterampilan berbicara yaitu 62,77% dan mengalami 

peningkatan pada pertemuan 2 yaitu 86,10%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa setiap pertemuan yang dilaksanakan yang menggunakan model Debat Aktif 

dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa telah berhasil mengalami 

peningkatan dalam setiap siklus. 

4. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

Rendahnya keterampilan berbicara di kelas VB SD IT Ahmad Dahlan Kota 

Jambi merupakan masalah penelitian ini. Sebagai bentuk memecahlan masalah 

tersebut peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan Model 

Debat Aktif. Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti menerapkan beberapa 

prosedur yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian ini 

menggunakan 2 siklus yang terdiri dari 2 kali pertemuan dalam setiap siklusnya. 

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh persentase tindakan unjuk kerja 

menunjukkan bahwa hasil tindakan unjuk kerja siswa pra siklus sebesar 31,66% 

dan mengalami peningkatan pada siklus I. Hasil tindakan unjuk kerja siswa pada 

siklus I yaitu 52,91%. Pada pertemuan 1 Hasil unjuk kerja siswa yaitu 45,83% dan 

mengalami peningkatan pada pertemuan 2 yaitu 60%. Hasil unjuk kerja siswa pada 

siklus II yaitu 77,91%. Pada pertemuan 1 yaitu 62,77% dan hasil unjuk kerja siswa 

mengalami peningkatan pada pertemuan 2 yaitu 85,83%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa setiap pertemuan yang dilaksanakan yang menggunakan model 

Debat Aktif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa telah berhasil 

mengalami peningkatan dalam setiap siklus. 
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Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setiap 

indikator dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara siswa mengalami 

peningkatan.  Dari hasil data yang telah dibuat pada tabel dan diagram batang 

menunjukkan bahwa pra tindakan hasil observasi mengenai keterampilan berbicara 

siswa sebesar 40,85% dan mengalami peningkatan pada siklus I. Hasil observasi 

mengenai keterampilan berbicara pada siklus I yaitu 48,32%. Pada pertemuan 1 

hasil observasi mengenai keterampilan berbicara keterampilan berbicara yaitu 

76,11% dan mengalami peningkatan pada pertemuan 2 yaitu 86,10%. Hasil 

observasi mengenai keterampilan berbicara pada siklus II yaitu 74,43%. Pada 

pertemuan 1 Hasil observasi mengenai keterampilan berbicara keterampilan 

berbicara yaitu 62,77% dan mengalami peningkatan pada pertemuan 2 yaitu 

86,10%. 

Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Model Debat Aktif 

memiliki peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa di kelas VB SD 

IT Ahmad Dahlan Kota Jambi. 

4.2 Implikasi 

Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu implikasi teoritis dan implikasi 

praktik sebagai berikut: 

4.2.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritik terdiri dari penelitian ini yaitu penerapan Model Debat 

Aktif dalam meningkatkan keterampilan berbicara pembelajaran IPS siswa kelas 

VB SDIT Ahmad Dahlan Kota Jambi. 

4.2.2 Implikasi Praktik 

Implikasi praktik dari penelitian ini yaitu dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

bagi guru untuk melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Selain itu 

penelitian ini dapat menambah wawasan guru dalam mengatasi rendahnya 

keterampilan berbicara peserta didik. Serta dapat memberikan manfaat bagi guru 

sebagai informasi penerapan model debat aktif dalam pembelajaran. 

4.3 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyampaikan saran sebagai 

berikut: 

1. Dengan menggunakan model debat aktif sebaiknya guru terlebih dahulu 

memperhatikan karakteristik siswa dan merencanakan segala sesuatunya 

dengan tapat. 

2. Bagi guru hendaknya dapat menerapkan model debat aktif dengan 

menjalankan langka-langkah pembelajarannya secara efektif 

3. Bagi sekolah hendaknya dengan hasil penelitian ini dapat menentukan 

kebijakan pelaksanaan pembelajaran agar model debat aktif dapat digunakan 

sehingga keterampilan berbicara siswa dapat meningkat. 
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