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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Keterampilan berbicara merupakan kemampuan yang sangat penting 

bagi seseorang dalam berkomunikasi. Manusia selalu berkomunikasi dengan 

orang lain sebagai wujud interaksi. Melalui berkomunikasi manusia saling 

mempertukarkan pengalaman, saling mengemukakan pendapat dan fikiran, 

saling mengutarakan perasaan atau saling mengekspresikan setiap yang 

dirasakan di dalam hatinya. 

Berbicara merupakan suatu keterampilan, dan keterampilan tidak akan 

berkembang kalau tidak dilatih secara terus menerus. Kepandaian berbicara 

tidak akan dikuasai dengan baik tanpa dilatih, apabila selalu dilatih, 

keterampilan berbicara tentu akan semakin baik. Pelatihan berbicara sudah 

seharusnya dimulai dari sejak dini, agar semakin dewasa seseorang, maka 

semakin baik kemampuan komunikasinya (Nejawati, 2017: 1). 

Keterampilan berbicara dilatihkan melalui proses pendidikan di 

antaranya di jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sekolah Dasar (dalam 

Kemendikbud, 2019: 3) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 

yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah. Pada sekolah dasar siswa diberi 

pengetahuan awal yang lebih mendasar dan nantinya akan dilanjutkan ke 

jenjang yang lebih tinggi. 

Siswa harus lebih banyak berlatih cara berbicara dalam keterampilan 

berkomunikasinya. Pentingnya siswa memiliki keterampilan berkomunikasi, 

maka dalam pembelajaran Bahasa Indonesia keterampilan berbicara memiliki 

porsi yang sangat besar. Menurut Santosa (2009: 314) dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia terdapat berbagai macam keterampilan berkomunikasi yang 

diajarkan kepada siswa, yaitu komunikasi secara tertulis (written 

communication), komunikasi secara lisan (oral communication), dan 

komunikasi secara non-verbal (non-verbal communication). Dalam 
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keterampilan berkomunikasi ini harus terdapat kemampuan-kemampuan yang 

meliputi keahlian yang menyesuaikan cara berbicara dengan kondisi 

lingkungannya, di samping itu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia terdapat 

empat aspek keterampilan berbahasa yaitu berbicara, menyimak, membaca, 

dan menulis. Aspek berbicara merupakan aspek yang sangat penting yang 

harus dikembangkan agar mampu berkomunikasi dengan baik. Allah SWT 

berfirman dalam Surat AR-Rahman (55) Ayat 3 dan 4: 

  َخلََق اإلْنَساَن )٣( َعلََّمهُ اْلبَيَاَن )٤(

“Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara”(Q.S. 55:3-4) 

Ayat tersebut menandakan bahwa kemampuan berbicara itu sangat penting dan 

istimewa untuk berkomunikasi, tetapi tidak hanya asal berbicara, Allah SWT 

mengajarkan kita untuk pandai berbicara dalam arti berbicara yang baik, tidak 

menyakiti perasaan orang lain, berbicara yang sopan dan santun. 

Dalam Silabus Kurikulum 2013 SD/MI dinyatakan bahwa ruang 

lingkup Bahasa Indonesia  adalah menggunakan bahasa secara efektif dan 

efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, 

menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk berbagai tujuan. Dengan kata lain salah satu dari tujuan mata pelajaran 

bahasa Indonesia adalah ”Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai 

dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis” (Kemendikbud, 

2016: 2). 

Menurut Priyatni (2014: 41) Bahasa Indonesia dalam proses 

pembelajaran, siswa dituntut terampil berbicara, mampu mengutarakan 

gagasannya, dan juga harus dapat menjawab pertanyaan atau mengajukan 

pertanyaan dengan baik selama pembelajaran berlangsung. Ketika 

melaksanakan diskusi, siswa dituntut terampil mengemukakan pendapat, 

mempertahankan pendapat, dan menyanggah pendapat siswa lain.  

Keterampilan berbicara merupakan kemampuan yang sangat penting untuk 

melahirkan siswa yang cerdas dan kreatif. Keterampilan berbicara siswa tidak 
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datang begitu saja, tetapi melalui proses dan perlu dilatih secara terus menerus. 

Apabila selalu dilatih, keterampilan berbicara siswa tentu akan semakin baik. 

Sebaliknya, kalau siswa malu, ragu atau takut salah dalam berlatih berbicara, 

maka siswa tersebut sulit memiliki kepandaian atau kemampuan dalam 

berbicara.  

Menurut Tarigan (2015: 1) “Keterampilan hanya dapat diperoleh dan 

dikuasai dengan jalan praktik dan banyak latihan”. Kemampuan berbicara 

dilatih agar mempermudah memahami dalam berkomunikasi, untuk melatih 

keterampilan berbicara tentunya dimulai sejak dini yaitu di lingkungan sekolah 

tempat di mana peserta didik belajar. Keterampilan berbicara di kembangkan 

secara terus menerus maka semakin lama akan semakin sempurna, dalam artian 

strukturnya menjadi benar, kalimat-kalimatnya semakin bervariasi, kosa kata 

yang semakin banyak, lalu pilihan katanya semakin tepat dan sebagainya.  

    Berdasarkan hasil observasi, wawancara terhadap guru kelas dan catatan 

lapangan penulis memperoleh informasi terkait kesulitan siswa dalam 

berhitung dan berbicara masih terlihat kurang, dikarenakan siswa masih terlihat 

malu-malu dalam mengemukakan pendapatnya, masih memerlukan bimbingan 

guru ketika disuruh berbicara seperti bertanya dan mengemukakan pendapat 

saat proses pembelajaran di dalam kelas. Setelah melakukan observasi penulis 

memperoleh data bahwa kebanyakan siswa di kelas IIB masih kurang dalam 

hal keterampilan berbicaranya sehingga mereka masih memerlukan bimbingan 

guru. 

Terlihat juga pada saat proses pembelajaran Bahasa Indonesia 

berlangsung di dalam kelas saat peneliti melakukan observasi awal, terlihat 

jelas peserta didik hanya sekedar mengikuti intruksi-intruksi guru, siswa 

kurang berinisiatif dalam proses pembelajaran, guru kurang memberikan 

stimulus dan ajakan kepada siswa dalam hal ikut terlibat langsung saat proses 

pembelajaran di dalam kelas. Ketika diminta berbicara oleh guru, siswa masih 

merasa malu-malu dan tidak percaya diri sehingga masih sangat memerlukan 

bimbingan guru dalam hal melatih kepercayaan diri siswa untuk berbicara 

dalam kelas.  
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Berdasarkan kondisi tersebut, maka harus ada solusi untuk mengatasi 

kesulitan dan kelemahan dalam proses pembelajaran yang dihadapi oleh siswa. 

Guru harus melakukan tindakan perbaikan, dengan strategi atau metode 

mengajar yang tepat. Proses pembelajaran harus berlangsung bermutu. Siswa 

merasa nyaman ketika belajar dan tidak merasa tertekan karena harus berbicara 

di depan kelas. Pembelajaran Bahasa Indonesia sub-materi keterampilan 

berbicara sudah semestinya menggunakan metode pembelajaran yang sesuai 

sehingga dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk terus berlatih 

berbicara.  

Dengan adanya permasalahan sebagaimana uraian di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa proses pembelajaran keterampilan berbicara harus dapat 

ditingkatkan kualitasnya, salah satu metode yang kiranya mampu 

meningkatkan keterampilan berbicara adalah show and tell method 

(memperlihatkan dan bercerita). Menurut Dananjaya (2011: 103) bahwa 

metode show and tell merupakan kegiatan pembelajaran yang memperlihatkan 

berbagai benda lalu diamati dan diceritakan  yang berhubungan dengan benda 

tersebut, atau menyampaikan pengalaman-pengalaman terkait dengan benda 

tersebut kepada teman-temannya.“show and tell adalah kegiatan yang 

mengutamakan kemampuan berkomunikasi sederhana”. Dalam metode ini 

diharapkan siswa dapat lebih terlatih dalam keterampilan berbicara, melatih 

siswa untuk berbicara di depan kelas, dan mampu mengemukakan 

pendapatnya.  

Keunggulan dalam penerapan show and tell method, metode 

pembelajaran ini dianggap sangat sederhana, sangat  mudah untuk diterapkan 

pada siswa, oleh karena itu penerapan metode ini yaitu dengan cara 

memanfaatkan benda nyata, lalu semua siswa mengamatinya dan menceritakan 

kembali hasil temuan dan benda tersebut, sehingga seluruh siswa aktif dalam 

kegiatan pembelajaran (Amode Taher dalam Musfiroh, 2018: 6) 

Berdasarkan hasil penelitian Kaltsum (2018: 5-7) bahwa Show and Tell 

Method  dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi pada murid kelas III 

B di SD Negeri Jati Sidoarjo. Hal ini terbukti dengan berkurangnya tingkat 
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kesulitan yang dirasakan oleh siswa ketika siswa menceritakan kembali apa 

yang dilihat dan dibaca serta menyampaikan pendapat menggunakan 

bahasanya sendiri, bahkan dapat dibuktikan juga dengan semakin 

meningkatnya keterampilan berbicara dan penguasaan berbahasa yang 

dimilikinya. 

Berdasarkan uraian dalam permasalahan uraian di atas, peneliti sangat 

tertarik untuk menerapkan Show and Tell Method dalam rangka meningkatkan 

keterampilan berbicara pada pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas II SD 

Negeri Pintukisi Kota Sukabumi. Dengan metode ini diharapkan siswa lebih 

terlatih dalam keterampilan berbicara seperti tata bahasa, kosakata, tekanan, 

kelancaran, pemahaman, ketepatan isi cerita, ketepatan kata, dan ketepatan 

kalimat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan show and tell 

method  untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui penerapan 

show and tell method? 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan : 

1. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan show and tell method  

untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. 

2. Peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui penerapan show and tell 

method. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam 

penggunaan metode pembelajaran yang inovatif yaitu dengan menerapkan 
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show and tell method untuk menjadikan siswa lebih terampil dalam 

berbicara di sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Meningkatkan keberhasilan dalam proses pembelajaran di 

sekolah yang terkait pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

menerapkan pembelajaran show and tell method, hasil riset ini dapat 

menjadi rujukan untuk mengembangkan lebih lanjut metode-metode 

yang tepat dalam proses pembelajaran di sekolah.  

b. Bagi Guru  

Guru dapat menerapkan metode pembelajaran show and tell 

dalam meningkatkan  keterampilan berbicara siswa, guru termotivasi 

untuk menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, sehingga 

pembelajaran berlangsung aktif, kreatif, dan efektif demi tercapainya 

tujuan pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

Meningkatkan keterampilan berbicara siswa, meningkatkan 

keberanian siswa dalam berbicara dan mengemukakan pendapatnya di 

depan kelas, merangsang siswa agar berpikir kritis dan merangsang 

siswa untuk aktif sehingga pembelajaran tidak monoton. 

d. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti untuk dapat melakukan penulisan karya tulis 

ilmiah ketika melakukannya sebagai pendidik, dan sebagai referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

 


