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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam mempelajari suatu bahasa, terdapat empat komponen keterampilan 

berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Setiap 

keterampilan itu erat sekali hubungannya dengan tiga keterampilan yang lainnya. 

Seseorang dapat dikatakan terampil berbahasa apabila memiliki keempat 

keterampilan tersebut. 

Definisi bahasa itu sendiri adalah sebagai sebuah sistem komunikasi yang 

membuat manusia dapat bekerja sama. Bahasa adalah sistem lambang bunyi 

ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. 

Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan 

yang dipatuhi oleh pemakainya. Bahasa sendiri berfungsi sebagai sarana 

komunikasi serta sebagai sarana adaptasi. 

Keterampilan berbahasa yang peneliti amati adalah keterampilan 

berbicara. Berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia 

setelah mendengarkan. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa 

yang sangat penting untuk dimiliki manusia karena hampir seluruh aktivitas 

manusia terdiri atas berbicara, dimana mereka saling bertukar pengalaman, saling 

mengemukakan dan menerima pikiran, saling mengutarakan perasaaan, dan saling 

mengekspresikan. 
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 Keterampilan berbicara pada dasarnya harus dimiliki oleh semua orang 

yang di dalam kegiatannya membutuhkan komunikasi, baik yang sifatnya satu 

arah maupun terdapat timbal balik. Seseorang yang memiliki keterampilan 

berbicara yang baik, maka segala pesan yang disampaikannya akan mudah 

dicerna, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dengan siapa saja. Untuk 

dapat berbicara dalam suatu bahasa yang baik, pembicara harus menguasai lafal, 

struktur, dan kosakata yang bersangkutan.  

Sampai saat ini komunikasi secara lisan menjadi salah satu cara 

berkomunikasi yang paling diutamakan oleh banyak orang. Namun tidak semua 

orang tersebut memiliki keterampilan yang baik dalam menyampaikan isi 

pesannya kepada orang lain sehingga tidak dapat dimengerti sesuai dengan 

keinginannya. Dengan kata lain, tidak semua orang memiliki keterampilan yang 

baik dalam menyampaikan apa yang ada di pikirannya dengan apa yang 

diucapkannya sehingga orang lain yang mendengarkannya dapat mengerti dan 

memahami apa yang dimaksud si pembicara. 

Untuk menyampaikan hal-hal sederhana mungkin bukan suatu hal yang 

sulit, tetapi untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan, pendapat, maupun 

penjelasan terhadap suatu permasalahan memiliki tingkat kesulitan yang cukup 

tinggi bagi seseorang yang belum terbiasa, bahkan tidak semua orang mampu 

melakukannya dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa keterampilan 

berbicara memang memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, kebutuhan akan 
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penguasaan bahasa lebih dari satu menjadi tuntutan. Oleh sebab itu, diadakan 

pengajaran bahasa asing, termasuk di sekolah-sekolah yang bertujuan untuk 

membekali siswa dalam keterampilan berbahasa. Salah satunya adalah bahasa 

Perancis yang diajarkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) tertentu. 

Tujuan pengajaran bahasa asing, khususnya bahasa Perancis di SMA dan 

SMK diarahkan pada pengembangan keterampilan menggunakan bahasa asing 

yang dipelajari sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dimana siswa dituntut 

untuk dapat berkomunikasi secara lisan dalam beberapa indikator pembelajaran, 

baik untuk standar kompetensi menyimak, berbicara, maupun membaca. 

Namun dalam kenyataannya, masih banyak siswa yang masih merasa takut 

dalam berbicara bahasa Perancis di kelas. Terkadang sulit sekali bagi guru 

membujuk siswanya untuk berani unjuk gigi dalam pembelajaran berbicara. Siswa 

masih merasa malu dan takut untuk berbicara bahasa Perancis di kelas. Oleh 

karena itu, guru harus dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa agar 

siswa dapat termotivasi untuk berani berbicara dalam bahasa Perancis di kelas.  

Teknik pembelajaran yang inovatif sangat dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran berbicara. Seorang guru yang kreatif akan dapat meningkatkan 

motivasi dan percaya diri siswa dalam belajar sehingga siswa berani berbicara 

bahasa Perancis di kelas. Guru memerlukan suatu teknik pengajaran yang dapat 

memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk melakukan latihan dan 

praktik berbicara karena salah satu faktor keberhasilan sebuah pembelajaran 

bergantung pada pemilihan teknik pengajaran yang digunakan dalam 
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pembelajaran. Subana (2001:195) menyatakan bahwa “teknik pembelajaran 

sangat penting dalam pembelajaran karena akan berpengaruh terhadap pencapaian 

tujuan pembelajaran”. 

Dalam pembelajaran keterampilan berbicara dibutuhkan teknik yang tepat 

agar siswa diharapkan mampu mengungkapkan gagasan dan menyampaikan 

melalui bahasa lisan secara sederhana. Terdapat banyak teknik yang dapat 

digunakan oleh pengajar dalam proses belajar mengajar, salah satunya yaitu 

teknik Récit Raconté En Tandem (RRT) yang diartikan sebagai teknik Bercerita 

Berpasangan (Paired Storytelling). Teknik ini dikembangkan sebagai pendekatan 

interaktif antar siswa, pengajar, dan bahan pelajaran. Dalam kegiatan ini, siswa 

dirangsang untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan 

berimajinasi. Selain itu, siswa dapat bekerja sama dan mempunyai banyak 

kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi. Bercerita Berpasangan dapat digunakan untuk semua tingkatan 

usia anak didik (Lie, 2008:71). 

Terdapat beberapa penelitian mengenai teknik RRT, salah satunya 

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia 

FPBS UPI dalam skripsinya yang berjudul “Pembelajaran Menulis Karangan 

Narasi Dengan Penggunaan Teknik Paired Storytelling (Eksperimen Kuasi pada 

Siswa Kelas VII SMPN 12 Bandung Tahun Ajaran 2008/2009)”. Dari hasil 

perhitungan statistik, diperoleh nilai thitung 22,946, nilai thitung ini lebih besar dari 

ttabel pada taraf signifikan 5% yaitu 2,021. Secara singkat dikatakan thitung=22,946 

> ttabel (37,0,025) = 2,021. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teknik Paired 
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Storytelling tepat digunakan sebagai teknik pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi siswa secara signifikan. 

Penelitian lainnya mengenai teknik RRT oleh Nuke Dewi Utami Hamid 

tahun 2010 yang berjudul “Efektivitas Metode Cooperative Learning Tipe Paired 

Storytelling Dalam Pembelajaran Sakubun (Eksperimen Terhadap Mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Jepang Tingkat Tiga Universitas Pendidikan Indonesia)”, 

dengan menggunakan Normalized Gain didapatkan nilai sebesar 0,45 dengan 

kategori efektif, sehingga berdasarkan nilai tersebut maka teknik Paired 

Storytelling efektif dalam pembelajaran sakubun. Teknik ini mampu 

meningkatkan kemampuan menulis, atau dalam tingkatan tertentu teknik ini 

berpengaruh positif terhadap prestasi menulis.  

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pembelajaran berbicara dengan menggunakan teknik RRT. Peneliti ingin 

mengetahui apakah teknik tersebut efektif digunakan dalam pembelajaran 

berbicara bahasa Perancis, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul 

“Efektivitas Teknik Récit Raconté En Tandem dalam Meningkatkan Keterampilan 

Berbicara Bahasa Perancis” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat peningkatan hasil belajar berbicara bahasa Perancis siswa 

kelas XI Bahasa SMAN 1 Cicalengka Tahun Ajaran 2012/2013 sebelum 

dan sesudah menggunakan teknik RRT? 
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2. Apakah penggunaan teknik RRT efektif dalam meningkatkan kemampuan 

berbicara bahasa Perancis siswa kelas XI Bahasa SMAN 1 Cicalengka 

Tahun Ajaran 2012/2013? 

3. Apakah kelebihan dan kekurangan teknik RRT dalam pembelajaran 

berbicara bahasa Perancis menurut siswa kelas XI Bahasa SMAN 1 

Cicalengka Tahun Ajaran 2012/2013? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. kemampuan berbicara bahasa Perancis siswa kelas XI Bahasa SMAN 1 

Cicalengka Tahun Ajaran 2012/2013 sebelum dan sesudah menggunakan 

teknik RRT; 

2. efektivitas penggunaan teknik RRT dalam upaya meningkatkan 

kemampuan berbicara bahasa Perancis siswa kelas XI Bahasa SMAN 1 

Cicalengka Tahun Ajaran 2012/2013; 

3. kelebihan dan kekurangan teknik RRT dalam pembelajaran berbicara 

bahasa Perancis siswa kelas XI Bahasa SMAN 1 Cicalengka Tahun Ajaran 

2012/2013. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut. 
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1. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

mengenai pembelajaran berbicara dan penggunaan teknik RRT. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti, diharapkan dapat mengaplikasikan teknik belajar 

tersebut dalam proses belajar mengajar. 

b. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berbicara 

bahasa Perancis dan memberi kemudahan dalam menemukan ide atau 

gagasan. 

c. Bagi pengajar, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam 

memilih teknik yang tepat dalam pengajaran keterampilan berbicara. 

d. Bagi peneliti lain, dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan keterampilan berbahasa. 

 

1.5 Asumsi dan Hipotesis 

1.5.1 Asumsi 

Asumsi atau anggapan dasar adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya 

oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat 

berpijak bagi peneliti didalam melaksanakan penelitiannya (Arikunto, 2010:63). 

Berdasarkan hal tersebut peneliti memiliki tiga anggapan dasar, yaitu sebagai 

berikut. 
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1. Keterampilan berbicara adalah salah satu aspek keterampilan berbahasa. 

2. Teknik pembelajaran memiliki peranan penting dalam proses belajar 

mengajar. 

3. Teknik RRT merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam 

pengajaran keterampilan berbahasa. 

 

1.5.2 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2009:96). Hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Hipotesis nol (H0) 

Tidak terdapat perbedaaan signifikan antara hasil belajar siswa sebelum 

dan sesudah menggunakan teknik RRT dalam meningkatkan kemampuan 

berbicara dan teknik RRT tidak efektif digunakan dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara bahasa Perancis siswa kelas XI Bahasa SMAN 1 

Cicalengka. 

2. Hipotesis kerja (Hk) 

Terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan teknik RRT dalam meningkatkan kemampuan 

berbicara dan teknik RRT efektif digunakan dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara bahasa Perancis siswa kelas XI Bahasa SMAN 1 

Cicalengka. 

 

 


