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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Keterampilan berbicara mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Keterampilan berbicara adalah tuntutan hampir semua 

pekerjaan. Melalui keterampilan berbicara yang baik kita bisa menyampaikan 

ide/pemikiran kepada orang banyak dengan efektif dan respektif, memiliki 

kesempatan luas untuk mengaktualisasikan segala potensi di hadapan siapapun, 

mendukung kepemimpinan/leadership, menumbuhkan kepercayaan diri/self 

confident, berkontribusi dalam melejitkan prestasi (Bredekamp & Copple, 2009 ;  

Hojanto, 2013).   

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang lebih banyak berkomunikasi secara 

lisan dibandingkan dengan cara lain. Keterampilan berbicara menjadi keterampilan 

penting yang harus dikembangkan pada era global yang penuh dengan tantangan dan 

permasalahan ( Piirto, 2011; Mulyasa, 2012 ; Buckley, 2003). Secara alamiah, 

seseorang mampu berbicara. Namun, dalam situasi formal sering timbul rasa gugup, 

sehingga gagasan yang dikemukakan menjadi tidak teratur dan akhirnya bahasanya 

pun menjadi tidak teratur. Bahkan ada yang tidak berani berbicara. Anggapan bahwa 

setiap orang dengan sendirinya dapat berbicara telah menyebabkan pembinaan 

keterampilan berbicara ini sering diabaikan. 

Berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-

kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan ( Tarigan, 2013). Sebagai bentuk atau wujudnya berbicara disebut sebagai 

suatu alat untuk mengomunikasikan gagasan yang disusun dan dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Pada hakikatnya berbicara 

merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi 

bahasa. Dorongan berbicara ini dimulai dari dorongan insting, batin, dan berpikir 

(Ciptarja, 2008). Keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan kata-

kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. 

Sebagai lembaga formal sekolah perlu mempertimbangkan aspek 

perkembangan potensi, kreativitas, dan percaya diri siswa dalam berbicara. 

Keterampilan berbicara memerlukan sejumlah potensi pendukung sehingga untuk 

mencapainya dibutuhkan kesungguhan, kemauan keras, belajar, dan berlatih secara 

terus menerus. Syarat seseorang mempunyai keterampilan berbicara secara lancar 
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tidak hanya dari pengetahuan tentang ciri-ciri bahasa, tetapi juga dari 

keterampilannya untuk memproses  informasi tersebut. Iklim atau budaya berbicara 

yang baik  akan mendorong seseorang untuk menjadi lebih kreatif, aktif dan cerdas. 

Hal ini terjadi karena untuk mempersiapkan sebuah pembicaraan yang baik, sejumlah 

komponen harus dikuasai, mulai dari hal-hal yang sederhana seperti memilih kata, 

merangkai kata menjadi sebuah kalimat, sampai kepada menuangkan pemikiran-

pemikiran dalam diri setiap orang secara lisan (Berninger & Abbott, 2010).  

Salah satu aspek yang menjadi tolak ukur keterampilan berbahasa adalah 

berbicara. Berbicara merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam berbahasa. 

Berbicara tidak hanya dilakukan dalam pendidikan formal, lebih dari itu 

keterampilan berbicara sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Memiliki 

keterampilan berbicara tidak semudah yang dibayangkan orang. Banyak siswa yang 

terampil menuangkan gagasaannya dalam bentuk tulisan, tetapi kurang terampil 

menyajikannya secara lisan (Thompson & Haddock, 2012).  

Faktor genetika, lingkungan, peluang berkomunikasi memengaruhi 

keterampilan berbicara. Hal ini sesuai dengan pendapat Santrock (2009) bahwa 

belajar berbicara dipengaruhi oleh faktor tersebut dan juga bisa dilakukan melalui 

bantuan orang dewasa melalui percakapan. Dalam percakapan ada komunikasi dua 

arah, dari pembicara sebagai pengirim ide (sender) dan penerima sebagai penerima 

gagasan (receiver). Bahasa bukanlah sesuatu yang datang dalam unit-unit yang 

dikemas rapi, tetapi merupakan sebuah fenomena yang melibatkan banyak faktor, 

kompleks dan senantiasa berubah (Abreu, dkk, 2012). 

 Hurlock (2007) mengatakan bahwa keterampilan berbahasa terutama dalam  

berbicara tidak terlepas dari sejumlah hal yang perlu dikembangkan dalam berbicara, 

yaitu persiapan mental dan fisik untuk berbicara, model yang  baik untuk ditiru, 

kesempatan untuk berpraktik/ berlatih bicara, motivasi, dan bimbingan. 

Sehubungan dengan itu guru sebagai figur sentral, hendaknya merancang 

program pengajaran berbicara dilandasi dengan pendekatan yang relevan. Kegiatan 

belajar mengajar dapat membuat siswa secara aktif mengalami kegiatan belajar 

berbicara dengan baik dan benar. Hal ini penting untuk dibicarakan karena pada 

jenjang sekolah dasar siswa menerima peletakan dasar-dasar berbicara sehingga 

dapat memicu siswa untuk berlatih berbicara. Melalui pembelajaran di sekolah siswa 

dapat terampil berbicara di kelas dan di luar kelas. Siswa dituntut pula untuk 

mengembangkan keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-harinya seperti di 

keluarga atau di lingkungan (Stanley & Dillingham, 2013). 
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Oleh karena itu, peran guru sangat penting dalam menentukan metode 

pembelajaran yang tepat agar keterampilan berbicara siswa dapat dioptimalkan. 

Banyak model pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa kedua 

(bukan pengajaran bahasa pertama atau bahasa ibu) (Rahman, 2014, hlm. 3). 

Intervensi untuk meningkatkan kecerdasan bahasa anak haruslah memperhatikan (1) 

bahasa siswa sebagai titik awal pengajaran; (2) memberikan kemajuan 

perkembangan keterampilan berbahasa secara alami, bukannya melalui urutan-urutan 

yang ditentukan; (3) membangun keterampilan yang menambah pengajaran 

berbahasa secara alami, bukannya melalui urutan-urutan yang ditentukan; (4) 

menghubungkan bahasa dan kesusastraan secara organis; (5) menggabungkan 

berbagai komponen seni berbahasa, membaca, menulis, menyimak, dan berbicara; 

(6) menggunakan pengalaman anak-anak dengan kehidupan sebagai tempat masuk 

untuk membaca dan menulis; (7) dan memperlakukan bahasa sebagai satu 

keseluruhan, bukannya membagi pengajaran menjadi komponen-komponen 

keterampilan yang tersendiri (Chambel & Dicknson, 2006). 

Menurut Piaget, anak usia kelas 3 SD ( 8-11 th ) berada pada tahap 

operasional konkret. Dalam memberikan pelajaran, guru dapat menitikberatkan pada 

alat peraga atau media yang lebih bersifat konkret dan logis. Salah satu metode yang 

tepat menurut kriteria di atas untuk bisa meningkatkan kecerdasan verbal anak adalah 

dengan metode storytelling atau bercerita. Metode ini dapat mewadahi karakteristik 

anak yang memiliki daya imajinasi dan fantasi yang tinggi (East, dkk, 2010). Cerita 

pada dasarnya memiliki struktur kata dan bahasa yang lengkap serta menyeluruh 

yang mana di dalamnya sudah terdapat sistem aturan bahasa yang mencakup 

fonologi (sistem suara), morfologi (aturan untuk mengkombinasikan unit makna 

minimal), sintaksis (aturan membuat kalimat), semantik (sistem makna), dan 

pragmatis (aturan penggunaan dalam setting sosial) (Nguyen, Stanley, & Stanley, 

2014).  

Melalui storytelling diharapkan siswa mampu menghasilkan semua suara 

bahasa, mengenali kata, dan bahkan secara perlahan mampu menghasilkan 

serangkaian konsonan yang kompleks atau minimal dengan metode bercerita, 

perbendaharaan kata anak menjadi bertambah (Apel, 2010). Keuntungan dari 

storytelling antara lain (1) membantu siswa mengenalkan pada proses dan tujuan dari 

menulis, (2) mempertimbangkan ekspresi kreatif dari ide-ide dan perasaan, (3) 

meningkatkan kesempatan untuk membangun keterampilan sosial, dan (4) 

mempertimbangkan siswa untuk bekerja dengan ide-ide dan berbagai pengalaman 
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(Warin, 2010).  Selain itu manfaat lain dari storytelling adalah dengan bercerita dapat 

menolong guru untuk lebih memahami siswa yang dia ajar, lebih efektif pada sosial 

anak dan kebutuhan emosionalnya, serta menciptakan kurikulum yang lebih 

responsif terhadap kebutuhan dan minat anak (Hibbin, 2016). 

Ketika cerita dibacakan, terkadang kata-kata yang diucapkan tidak hanya 

diingat tetapi juga serasa dilukiskan kembali secara spontan, terdapat semangat 

performance, yang dibantu oleh partisipasi dan interaksi audien (Alsumait & Al-

Musawi, 2013). Di dalam storytelling aspek yang harus diperhatikan agar berjalan 

dengan efektif adalah mencoba kreatif dan memiliki komunikasi dua arah (storyteller 

dan pendengar) (Nguyen, dkk, 2015). Selain itu, kontak mata dengan pendengar 

sangat penting untuk diperhatikan. Apabila siswa melihat kontak mata storyteller 

maka mereka saling melakukan tatapan dalam interaksi sehingga akan membuat 

pengalaman menjadi lebih personal dari pada storyteller hanya membaca buku cerita 

(Woolf, 2012). Storytelling yang digunakan untuk meningkatkan kecerdasan siswa 

juga harus disesuaikan dengan level kognitifmya. 

Zolkoski & Bullock (2012) menyetujui bahwa storytelling dapat membantu 

mengajari siswa untuk mendengar, membantu membangun keterampilan komunikasi 

oral dan tulisan, dan mengembangkan pemahaman dari cerita skema. Storytelling 

membantu mengembangkan kelancaran, menambah perbendaharaan kata, dan 

membantu mengingat kata, serta membantu mengurangi tingkat stress pada siswa 

(Wilks & Spivey, 2010). 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, siswa kelas III A SDN 012 

Lipatkain memiliki keterampilan berbicara yang masih kurang. Hal ini terlihat dari 

kurang antusiasnya siswa mengikuti pembelajaran berbicara, kurang aktifnya siswa 

saat di minta mengemukakan pendapat, dan banyak siswa yang tidak mau maju saat 

di minta kedepan untuk bercerita. Salah satu penyebab nya adalah metode 

pembelajaran yang digunakan guru masih konvensional dan guru tidak menggunakan 

media dalam pembelajaran. 

Penelitian ini akan memadukan metode storytelling dengan media big book. 

Dimana metode storytelling yang akan diterapkan akan menggunakan big book 

sebagai medianya. Big book atau buku besar adalah buku bacaan yang memiliki 

ukuran, tulisan, dan gambar yang besar. Ukuran big book beragam dari mulai ukuran 

A3, A4, A5 atau dengan ukuran yang lebih besar lagi. Ukuran big book harus 

mempertimbangkan segi keterbacaan seluruh siswa di kelas. Big book dapat 

digunakan di kelas awal karena big book memiliki karakteristik yang sesuai dengan 
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kebutuhan siswa. Guru dapat memilih big book dengan isi cerita atau topik yang 

disesuaikan dengan minat siswa atau sesuai dengan tema pelajaran (Buku Sumber 

untuk Dosen LPTK, Draft Januari, 2014). Dengan ukurannya yang besar disertai 

gambar yang menarik, dalam proses pembelajaran bahasa, big book memiliki 

beberapa keuntungan sebagai berikut 

1. memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran bahasa yang menyenangkan. 

2. memungkinkan siswa melihat tulisan yang sama ketika guru membaca tulisan 

yang ada dalam big book. 

3. memungkinkan siswa secara bersama-sama memberi makna pada setiap tulisan 

yang ada dalam big book. 

4. membantu siswa untuk memahami hubungan antara bahasa lisan dan tulisan. 

5. mengembangkan semua aspek bahasa. 

6. dapat diselingi percakapan yang relevan mengenai isi cerita dalam big book 

bersama siswa sehingga terjadi proses belajar yang interaktif.  

7. topik bacaan akan berkembang sesuai dengan pengalaman dan imajinasi siswa.  

Isbell (2002) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengalaman anak 

mendengarkan cerita yang dibacakan berdampak sangat personal dan memberikan 

ikatan yang kuat bagi para pendengarnya. Dengan dibacakan cerita, anak secara tidak 

langsung terlibat dalam cerita sehingga pengaruh yang terasa sangat berbeda 

dibandingkan dengan cerita yang disajikan lewat televisi. Penelitian ini juga 

menyimpulkan anak menikmati dan belajar sesuatu dari cerita yang dibacakan. 

Penelitian lain yang relevan juga pernah dilakukan oleh  Evytasari, dkk 

(2014) dengan judul penelitian “Pengaruh Metode Storytelling Terhadap 

Keterampilan Berbicara Siswa Kelas V”. Hasil penelitiannya menunjukkan ada 

perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen yang diberikan metode 

storytelling dibandingkan kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh  Hamidah (2013) dengan judul penelitiannya 

“Penerapan Metode Storytelling Untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak dan 

Berbicara Pada Siswa  Kelas V SD”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

metode storytelling mampu meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Persamaan 

kedua penelitian itu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-

sama meneliti pengaruh metode storytelling terhadap keterampilan berbicara siswa, 

perbedaannya kedua penelitian di atas hanya menggunakan metode storytelling saja, 
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sedangkan peneliti  akan memadukan metode storytelling dengan big book untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap keterampilan berbicara siswa.   

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pokok dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode storytelling berbantuan big book 

dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 3 A SDN 012 Lipatkain. 

Berdasarkan masalah pokok tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut 

1. Bagaimana hambatan dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran keterampilan 

berbicara? 

2. Bagaimana hambatan dan kebutuhan guru dalam mengajarkan keterampilan 

berbicara?  

3. Bagaimana perencanaan pembelajaran metode storytelling berbantuan big book?  

4. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran  metode storytelling berbantuan big book? 

5. Bagaimana hasil keterampilan berbicara siswa setelah penerapan metode 

storytelling berbantuan big book? 

C. Tujuan Penelitian 

        Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar guru mampu memecahkan suatu 

masalah, dapat menunjukkan bukti sehingga penelitian yang dilakukan dapat 

mengurangi keraguan serta dapat memperoleh hasil dari tujuan yang telah ditetapkan. 

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana peningkatan 

keterampilan berbicara siswa setelah menerapkan metode storytelling berbantuan big 

book. Tujuan penelitian ini secara khusus adalah    

1. mendeskripsikan hambatan dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara.  

2. mendeskripsikan hambatan dan kebutuhan guru dalam pembelajaran keterampilan 

berbicara. 

3. mendeskripsikan perencanaan pembelajaran metode storytelling berbantuan big 

book. 

4. mendeskripsikan proses pelaksanaan metode storytelling berbantuan big book 

dalam pembelajaran berbicara.  

5. mengukur keterampilan berbicara siswa setelah penerapan metode storytelling 

berbantuan big book. 



 

Elnida Saldaria, 2017 
PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA MELALUI METODE  STORYTELLING BERBANTUAN BIG BOOK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat teoretis 

 Dapat memperkaya praktik-praktik pembelajaran bahasa di sekolah dasar 

dalam          berbagai situasi. 

2.  Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi sekolah 

 Sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah untuk lebih meningkatkan dan 

melengkapi sarana dan prasarana penunjang peningkatan keterampilan 

berbicara siswa di sekolah.   

b. Manfaat bagi guru 

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan dalam rangka 

peningkatan kompetensi guru sebagai pendidik di sekolah dasar dengan 

memiliki pendekatan-pendekatan baru dalam pembelajaran. 

2) Guru memiliki keterampilan memperbaiki proses pembelajaran melalui 

sebuah kajian yang mendalam terhadap masalah yang terjadi di kelas. 

Keberhasilan dalam perbaikan ini menghasilkan kepuasan bagi guru, karena 

telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi siswa melalui proses 

pembelajaran. 

3) Guru mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Guru tidak hanya menjadi 

penerima hasil perbaikan orang lain, namun guru sendiri berperan sebagai 

perancang dan pelaku perbaikan tersebut, sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. 

4) Melalui PTK, guru akan merasa lebih percaya diri. Guru yang selalu 

merefleksi diri, melakukan evaluasi diri, dan menganalisis kinerjanya 

sendiri di dalam kelas, akan menemukan kekuatan, kelemahan, dan 

tantangan pembelajaran, dengan PTK diharapkan pula guru menemukan dan 

mengembangkan alternatif pemecahan masalah atau kelemahan yang ada 

pada dirinya dalam pembelajaran.    

c. Manfaat bagi siswa 

Dapat meningkatkan keterampilan  berbicara siswa dengan pembelajaran 

yang bermakna dan menyenangkan.    

E. Struktur Organisasi Tesis 

Struktur organisasi tesis merupakan sistematika penulisan tesis yang memberi 

gambaran isi setiap bab, urutan penulisan, serta keterkaitan antara satu bab dengan 



 

Elnida Saldaria, 2017 
PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA MELALUI METODE  STORYTELLING BERBANTUAN BIG BOOK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

bab lainnya. Adapun struktur organisasi tesis ini terbagi menjadi lima bab yang 

meliputi bab I pendahuluan, bab II kajian pustaka, bab III metodologi penelitian, bab 

IV temuan dan pembahasan, dan bab V kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. 

Bab I pendahuluan merupakan bab pertama yang meliputi latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Latar belakang penelitian menjelaskan tentang hal-hal yang melatarbelakangi 

penelitian. Latar belakang memaparkan masalah yang terjadi, pentingnya masalah, 

serta upaya untuk mengatasi masalah. Rumusan masalah mengidentifikasi 

pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk dijawab oleh peneliti. Tujuan penelitian 

merupakan uraian jawaban untuk masalah penelitian. Sementara itu, manfaat 

penelitian merupakan gambaran  manfaat yang akan diperoleh bagi pihak-pihak yang 

terkait dengan penelitian. 

Bab II merupakan kajian pustaka yang menjabarkan konsep serta posisi teoritis 

peneliti yang berkaitan dengan masalah penelitian. Bab II terdiri atas sub bab yang 

menguraikan teori atau informasi tentang keterampilan berbicara, metode storytelling 

dengan big book. 

Bab III metodologi penelitian mengkaji tentang desain penelitian yang 

digunakan peneliti. Bab III meliputi desain penelitian, lokasi penelitian, subjek 

penelitian, instrumen   penelitian, prosedur penelitian, validitas data, dan analisis 

data. Desain penelitian menjelaskan tentang gambaran penelitian yang digunakan 

peneliti beserta teknik pengambilan data. Instrumen penelitian merupakan deskripsi 

dari rubrik penelitian untuk menilai hasil tes. Prosedur penelitian merupakan 

deskripsi dari tahap-tahap penelitian. Validitas data menjelaskan tentang cara 

instumen penelitian tervalidasi sehingga instrumen layak diuji. Sementara itu, 

analisis data mendeskripsikan cara mengolah data hasil temuan. 

Bab IV merupakan bab temuan dan pembahasan. Bab IV menguraikan temuan 

penelitian beserta analisis data untuk menjawab rumusan masalah. Sementara itu, 

pembahasan merupakan penjelasan tentang hasil penelitian serta keterkaitannya 

dengan penelitian terdahulu.  

Bab V meliputi simpulan, implikasi dan rekomendasi. Bab V merupakan pemaknaan 

hasil penelitian terhadap analisis temuan penelitian sehingga diperoleh suatu 

kesimpulan. Selain itu, bab V juga mendeskripsikan implikasi berdasarkan temuan 

dalam penelitian serta rekomendasi untuk praktik 


