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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang 

erat kaitannya dengan tiga keterampilan berbahasa lainnya, keterampilan 

tersebut yaitu keterampilan menulis, keterampilan membaca dan 

keterampilan menyimak. Tarigan (2015:16) berpendapat bahwa berbicara 

adalah kemampuan seseorang dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata yang bertujuan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, 

ekspresi dan perasaan.  

Berdasarkan hal di atas, Greene dan Pety (dalam Tarigan, 2015:3-4) 

menyatakan bahwa berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa 

yang berkembang pada kehidupan anak yang diawali oleh keterampilan 

menyimak. Berbicara berhubungan erat dengan pemerolehan kosa kata 

oleh anak melalui kegiatan menyimak dan membaca. Berbicara menjadi 

suatu aktivitas kehidupan yang sangat penting bagi manusia, karena 

dengan berbicara manusia dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya. 

Kegiatan komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara di 

antaranya dengan menulis surat, mendengarkan radio, dengan 

menggunakan bahasa isyarat, tetapi yang paling sering dilakukan yaitu 

bercakap-cakap atau berbicara dengan orang lain. Hal tersebut dapat 

dilakukan melalui media elektronik maupun secara langsung. Melalui 

kegiatan berbicara, manusia lebih mudah untuk mengungkapkan gagasan 

serta pikirannya.  

Berdasarkan hal tersebut, berbicara merupakan salah satu kebutuhan 

dasar bagi kehidupan manusia. Karena berbicara merupakan salah satu 

aktivitas kehidupan yang sangat penting bagi manusia, karena dengan 

berbicara manusia dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya. Melalui 

kegiatan berbicara seseorang dapat menyampaikan keinginan atau 

menyampaikan suatu informasi. Secara alamiah manusia sebenarnya sudah 
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mampu berbicara. Hanya saja dalam situasi tertentu seseorang bisa 

kehilangan kemampuan berbicara yang sudah dimilikinya. Salah satunya 

ketika berada di dalam situasi formal, dalam situasi ini seseorang sering 

kali merasakan malu, ragu bahkan gugup secara berlebihan. Dengan begitu 

bahasa yang disampaikan menjadi tidak jelas dan tidak runtut hal ini 

berdampak pada pesan ataupun informasi yang disampaikan menjadi 

kurang dimengerti oleh orang lain. 

Berdasarkan hal di atas, kemampuan berbicara menjadi sangat 

penting untuk dikuasai oleh setiap orang. Oleh karena itu, pembelajaran 

bahasa Indonesia sudah mulai diajarkan sejak dini yaitu sejak sekolah 

dasar hingga perguruaan tinggi. Tujuannya agar siswa dapat memahami, 

mengimplementasikan serta menguasai keempat keterampilan berbahasa. 

Selain itu juga dalam keterampilan berbicara, siswa diharapkan mampu 

menguasai kosa kata, pengetahuan dan pengalaman agar dapat 

menyampaikan gagasan-gagasan yang dimilikinya dengan baik. Berbicara 

merupakan sebuah aktivitas yang kompleks, bukan hanya sekedar 

menguraikan kalimat-kalimat saja, tetapi keterampilan berbicara 

merupakan sebuah kompetensi yang merupakan komponen terpenting 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

 Berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

di SMP Negeri 15 Kota Sukabumi, kemampuan berbicara siswa terbilang 

masih rendah hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan guru mata 

pelajaran dan juga pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti. 

Dalam kegiatan diskusi kelompok  pada saat pembelajaran di kelas, siswa 

terlihat kurang memiliki keberanian dan rasa percaya diri dalam 

mengemukakan pendapat. Beberapa siswa yang diminta guru untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya masih terlihat grogi, malu dan takut. 

Begitu pun, pada saat saat siswa diminta menyajikan teks prosedur 

berdasarkan apa yang telah mereka simak, banyak siswa yang hanya 

bersedia menyajikan teks prosedur jika disertai dengan teks untuk bahan 

bacaan di depan. Siswa beralasan bahwa mereka takut salah, dan tidak 
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hafal. Dalam proses pembelajaran di kelas siswa terlihat masih enggan 

untuk bertanya atau menanggapi apa yang disampaikan oleh guru. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterampilan siswa dalam berbicara masih rendah. 

Dalam proses pembelajaran di kelas, siswa kurang didorong untuk selalu 

aktif berbicara. Seharusnya siswa dituntut untuk selalu aktif dan terampil 

berbicara dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Dengan begitu siswa 

akan terbiasa berbicara dan tidak akan ragu mengemukakan pendapatnya.  

Berdasarkan hal di atas, guru dalam proses pembelajaran harus 

dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

siswa. Hal ini dilakukan agar keberhasilan pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik. Penggunaan model pembelajaran yang tepat, dapat menjadi 

penunjang keberhasilan pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan. 

Rahayu (2015:2) berpendapat bahwa model pembelajaran adalah sebuah 

kerangka konseptual yang dimanfaatkan oleh seorang pendidik sebagai 

acuan atau panduan dalam proses pembelajaran yang dapat membantu 

siswa dalam menerima informasi. Model pembelajaran merupakan sebuah 

struktur pembelajaran yang didesain dan dievaluasi secara sistematis agar 

dapat mencapai keberhasilan pembelajaran yang diinginkan.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran Rouplace (Round Club Market Place). Model pembelajaran 

Rouplace merupakan kolaborasi model pembelajaran yang digabungkan 

antara model pembelajaran Round Club dan model pembelajaran Market 

Place. Kolaborasi ini dilakukan untuk menciptakan alternatif pilihan 

model pembelajaran yang lebih variatif yang memiliki banyak manfaat 

yang dapat dirasakan siswa khususnya dalam mengembangkan 

kemampuan berbicara siswa. Model pembelajaran Rouplace juga  

merupakan salah satu model pembelajaran yang tujuan utamanya antara 

lain adalah meningkatkan kemampuan berbicara, meningkatkan 

partisipasi, motivasi dan minat belajar siswa khususnya pada pembelajaran 

teks prosedur. Model pembelajaran Rouplace  adalah suatu model 



 
 

4 
 

pembelajaran yang diharapkan dapat membuat siswa aktif dengan cara 

yang mudah diikuti, nyaman, dan menyenangkan. Berdasarkan 

permasalahan yang ditemukan model pembelajaran Rouplace diharapkan 

dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan ataupun memperbaiki 

kualitas kemampuan berbicara siswa menjadi lebih baik. Selain itu juga, 

manfaat dari model pembelajaran Rouplace  diharapkan tidak hanya dapat 

dirasakan oleh siswa tetapi diharapkan gurupun dapat merasakan manfaat 

dari penggunaan model pembelajaran Rouplace, karena Rouplace 

merupakan salah satu model pembelajaran yang diharapkan dapat menjadi 

pedoman bagi guru untuk terampil merancang, mengembangkan, dan 

mengelola sistem pembelajaran sehingga guru mampu menciptakan 

suasana yang efektif dan memacu semangat siswa untuk belajar. 

Penelitian sebelumnya tentang model pembelajaran Round Club 

pernah dilakukan oleh Fahlevi Zeftania Maya dan Rosyid Ainur. (2018) 

dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Round Club Terhadap 

Kecerdasan Linguistik Siswa Kelas V SDN Sukabumi Utara 04 Pagi. 

Penelitian ini menggunakan penelitian  pre-eksperimen dengan desain 

penelitian  One Group Pretest and Posttest Design. Zheftania dan Ainur 

menjelaskan bahwa model pembelajaran Round Club, mampu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam kecerdasan linguistik baik dalam 

lisan ataupun tulisan. Hal ini dapat diketahui dengan         sebesar 8,768 

lebih besar dari        2,025 maka    ditolak. Jadi dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Round Club berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap kecerdasan linguistik baik secara lisan 

maupun tulisan. 

Penelitian lainnya mengenai model pembelajaran Market Place 

pernah dilakukan oleh Edy Sofyan dan Santy Virgantyani (2017) dengan 

judul Pengaruh Model Pembelajaran Market Place Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa SMP PGRI 1 Kota Cimahi. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP PGRI 1 Kota Cimahi. Sampel 

dalam penelitian ini adalah kelas 7G yang bertindak sebagai kelas 
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eksperimen dengan jumlah siswa 36 orang dan kelas 7H yang bertindak 

sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa sebanyak 35 orang. Penelitian 

ini menggunakan penelitian eksperimen semu (quasi eksperimen) dengan 

desain penelitian menggunakan satu kelas eksperimen dan satu kelas 

kontrol. Instrumen untuk mengukur prestasi belajar menggunakan pretest 

dan posttest. Edy Sofyan dan Santy Virgantyani menjelaskan bahwa nilai 

rata-rata siswa sebelum diberi perlakuan pada kelas eksperimen sebesar 

58,3 dan setelah diberi perlakuan dengan menggunakan model 

pembelajaran Market Place sebesar 75.1 dan termasuk ke dalam kategori 

baik. Pada kelompok kontrol diperoleh nilai rata-rata pretest sebesar 64,1 

dan nilai posttest sebesar 68,1. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa nilai 

signifikansi 0,76 >0,05 untuk angket, hasil uji normalitas pretest adalah 

0,185 dan posttest adalah 0,558. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan model pembelajaran Market Place berpengaruh positif 

terhadap aktivitas belajar siswa kelas  VII SMP PGRI 1 Kota Cimahi. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti akan melakukan 

penelitian dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda yaitu, 

penelitian kemampuan berbicara siswa  dalam menyajikan teks prosedur 

dengan menggunakan model pembelajaran Rouplace. Materi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai teks prosedur. Hal ini di 

sesuaikan dengan kompetensi dasar (KD) 4.6 yaitu menyajikan data 

rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur (tentang cara 

memainkan alat musik, daerah, tarian daerah, cara membuat cinderamata 

dll) dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan dan isi secara lisan 

dan tulis. Dengan menyajikan  teks prosedur siswa dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir dalam melakukan suatu prosedur sesuai dengan 

petunjuk  dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Selain itu, dengan 

menggunakan model pembelajaran Rouplace, siswa diharuskan dapat 

menggunakan waktu yang ada seefektif mungkin, sehingga isi teks 

prosedur dapat disampaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah 
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ditentukan. Dalam penerapan pelaksanaan model pembelajaran Rouplace 

siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, anggota kelompok dipilih 

berdasarkan undian nomor yang sama, setelah itu setiap kelompok diberi  

waktu untuk  berdiskusi. Setiap kelompok mendiskusikan mengenai teks 

prosedur yang akan mereka tampilkan atau jual pada saat menyajikan teks 

prosedur. Setelah selesai berdiskusi, setiap perwakilan kelompok harus 

mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah selesai berdiskusi, siswa 

kembali dipecah menjadi kelompok penjual dan kelompok pembeli. 

Setelah berkumpul dengan kelompok baru, kelompok penjual bertugas 

menyajikan teks prosedur semenarik mungkin, sedangkan kelompok 

pembeli bertugas membeli atau menanggapi dengan cara memberi nilai 

dengan menggunakan alat tukar berupa uang mainan. Kegiatan ini 

berlangsung hingga semua siswa mendapatkan gilirannya.  

Berdasarkan hal di atas, peneliti akan melakukan penelitian 

mengenai kemampuan berbicara menyajikan teks prosedur siswa kelas VII 

SMP Negeri 15 Kota Sukabumi dengan menggunakan model pembelajaran 

Rouplace. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengambil judul, 

“Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Rouplace Terhadap 

Kemampuan Berbicara Menyajikan Teks Prosedur Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 15 Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2018/2019”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan berbicara siswa kelas VII SMP Negeri 15 Kota 

Sukabumi dalam menyajikan teks prosedur sebelum menggunakan 

model pembelajaran Rouplace? 

2. Bagaimana kemampuan berbicara siswa kelas VII SMP Negeri 15 Kota 

Sukabumi dalam menyajikan teks prosedur setelah menggunakan model 

pembelajaran Rouplace? 
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3. Bagaimana pengaruh penggunaan model pembelajaran Rouplace  

terhadap kemampuan berbicara  menyajikan teks prosedur siswa kelas 

VII SMP Negeri 15 Kota Sukabumi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui kemampuan berbicara siswa kelas VII SMP Negeri 15 

Kota Sukabumi dalam menyajikan teks prosedur sebelum menggunakan 

model pembelajaran Rouplace. 

2. Mengetahui kemampuan berbicara siswa kelas VII SMP Negeri 15 

Kota Sukabumi dalam menyajikan teks prosedur sesudah menggunakan 

model pembelajaran Rouplace. 

3. Mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran Rouplace  

terhadap kemampuan berbicara siswa kelas VII SMP Negeri 15 Kota 

Sukabumi dalam menyajikan teks prosedur.  

 

D. Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah manfaat 

yang bersifat teoritis dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya di bidang pendidikan 

bahasa Indonesia dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh 

model pembelajaran Rouplace terhadap kemampuan berbicara. Selain 

itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi serta 

masukan-masukan terhadap teori-teori kemampuan berbicara yang 

sudah ada sebelumnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi guru 

1) Memberikan kesempatan bagi guru untuk membuat sebuah 

proses pembelajaran yang dapat menarik minat siswa.  
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2) Mengetahui strategi yang dapat memperbaiki sekaligus 

meningkatkan proses pembelajaran mengenai kemampuan 

berbicara siswa di kelas.  

b. Manfaat bagi siswa 

1) Meningkatkan ketertarikan dan tumbuhnya motivasi terhadap 

pembelajaran sehingga siswa dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara.  

2) Memudahkan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  

c. Manfaat bagi sekolah  

1) Menambah informasi dan pengetahuan dalam merancang 

perencanaan pembelajaran khususnya dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia tentang cara menyajikan teks prosedur.  

d. Manfaat bagi peneliti 

1) Menambah pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengenai 

kemampuan berbicara siswa dalam menyajikan teks prosedur.   

2) Mengetahui pemecahan masalah dalam proses penelitian 

sehingga akan ditemukan model pembelajaran yang akan 

berpengaruh pada kemampuan berbicara siswa.  


