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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Salah satu aspek keterampilan berbahasa yang sangat penting peranannya 

dalam upaya melahirkan generasi masa depan yang cerdas, kritis, kreatif, dan 

berbudaya adalah keterampilan berbicara. Dengan menguasai keterampilan berbicara, 

peserta didik akan mampu mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara cerdas 

sesuai konteks dan situasi pada saat dia sedang berbicara. Keterampilan berbicara 

juga akan mampu membentuk generasi masa depan yang kreatif sehingga mampu 

melahirkan tuturan atau ujaran yang komunikatif, jelas, runtut, dan mudah dipahami. 

Selain itu, keterampilan berbicara juga akan mampu melahirkan generasi masa depan 

yang kritis karena mereka memiliki kemampuan untuk mengekspresikan gagasan, 

pikiran, atau perasaan kepada orang lain secara runtut dan sistematis. Bahkan, 

keterampilan berbicara juga akan mampu melahirkan generasi masa depan yang 

berbudaya karena sudah terbiasa dan terlatih untuk berkomunikasi dengan pihak lain 

sesuai dengan konteks dan situasi tutur pada saat dia sedang berbicara.  

       Namun, harus diakui secara jujur, keterampilan berbicara siswa SD, 

khususnya keterampilan berbicara, belum seperti yang diharapkan. Kondisi ini tidak 
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lepas dari proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah yang dinilai telah gagal 

dalam membantu siswa terampil berpikir dan berbahasa sekaligus. Hal yang lebih 

memprihatinkan, ada pihak yang sangat ekstrim berani mengatakan bahwa tidak ada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia pun siswa dapat berbahasa Indonesia seperti saat ini, 

asalkan mereka diajari berbicara, membaca, dan menulis oleh guru (Depdiknas 

2004:9).  

Sementara itu, hasil observasi empirik di lapangan juga menunjukkan 

fenomena yang hampir sama. Keterampilan berbicara siswa SD berada pada tingkat 

yang rendah; diksi (pilihan kata)-nya payah, kalimatnya tidak efektif, struktur 

tuturannya rancu, alur tuturannya pun tidak runtut dan kohesif.  

       Demikian juga keterampilan berbicara siswa kelas V SDN 1 Kayu Ambon. 

Berdasarkan hasil observasi, hanya 20% (6 siswa) dari 32 siswa yang dinilai sudah 

terampil berbicara dalam situasi formal di depan kelas. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan siswa dalam berbicara, di antaranya kelancaran 

berbicara, ketepatan pilihan kata (diksi), struktur kalimat, kelogisan (penalaran).  

       Paling tidak, ada dua faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat 

keterampilan siswa dalam berbicara, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang 

termasuk faktor eksternal, di antaranya pengaruh penggunaan bahasa Indonesia di 

lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam proses komunikasi sehari-hari, banyak 

keluarga yang menggunakan bahasa ibu (bahasa daerah) sebagai bahasa percakapan 
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di lingkungan keluarga. Demikian juga halnya dengan penggunaan bahasa Indonesia 

di tengah-tengah masyarakat. Rata-rata bahasa ibulah yang digunakan sebagai sarana 

komunikasi. Kalau ada tokoh masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia, pada 

umumnya belum memperhatikan kaidah-kaidah berbahasa secara baik dan benar. 

Akibatnya, siswa tidak terbiasa untuk berbahasa Indonesia sesuai dengan konteks dan 

situasi tutur.  

            Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa pengajaran bahasa Indonesia 

telah menyimpang jauh dari misi sebenarnya. Guru lebih banyak berbicara tentang 

bahasa (talk about the language) daripada melatih menggunakan bahasa (using 

language). Dengan kata lain, yang ditekankan adalah penguasaan tentang bahasa 

(form-focus). Guru bahasa Indonesia lebih banyak berkutat dengan pengajaran tata 

bahasa, dibandingkan mengajarkan kemampuan berbahasa Indonesia secara nyata 

(Nurhadi, 2000).  

      Jika kondisi pembelajaran semacam itu dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak 

mungkin keterampilan berbicara di kalangan siswa SD akan terus berada pada aras 

yang rendah. Para siswa akan terus-menerus mengalami kesulitan dalam 

mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara lancar, memilih kata (diksi) yang 

tepat, menyusun struktur kalimat yang efektif, membangun pola penalaran yang 

masuk akal, dan menjalin kontak mata dengan pihak lain secara komunikatif dan 

interaktif pada saat berbicara.  
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       Dalam konteks demikian, diperlukan pendekatan pembelajaran keterampilan 

berbicara yang inovatif dan kreatif, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung 

aktif, efektif, dan menyenangkan. Siswa tidak hanya diajak untuk belajar tentang 

bahasa secara rasional dan kognitif, tetapi juga diajak untuk belajar dan berlatih 

dalam konteks dan situasi tutur yang sesungguhnya dalam suasana yang dialogis, 

interaktif, menarik, dan menyenangkan. Dengan cara demikian, siswa tidak akan 

terpasung dalam suasana pembelajaran yang kaku, monoton, dan membosankan. 

Pembelajaran keterampilan berbicara pun menjadi sajian materi yang selalu 

dirindukan dan dinantikan oleh siswa.  

       Penelitian ini akan difokuskan pada upaya untuk mengatasi faktor internal 

yang diduga menjadi penyebab rendahnya tingkat kemampuan siswa kelas V SDN 1 

Kayu Ambon dalam berbicara, yaitu kurangnya inovasi dan kreativitas guru dalam 

menggunakan pendekatan pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran 

keterampilan berbicara berlangsung monoton dan membosankan. Salah satu 

pendekatan pembelajaran yang diduga mampu mewujudkan situasi pembelajaran 

yang kondusif; aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan adalah pendekatan 

pragmatik. Melalui pendekatan pragmatik, siswa diajak untuk berbicara dalam 

konteks dan situasi tutur yang nyata dengan menerapkan prinsip pemakaian bahasa 

secara komprehensif.  
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       Dalam pendekatan pragmatik, guru berusaha memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengembangkan keterampilan berbahasa di dalam konteks nyata dan 

situasi yang kompleks. Guru juga memberikan pengalaman kepada siswa melalui 

pembelajaran terpadu dengan menggunakan proses yang saling berkaitan dalam 

situasi dan konteks komunikasi alamiah senyatanya.    

B. Perumusan Masalah 

Untuk merumuskan perencanaan dalam perbaikan pembelajaran perlu 

diadakan perumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya antara lain : 

1. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan pendekatan 

pragmatik dalam pembelajaran ketrampila berbicara bagi siswa SD? 

2. Bagaimanakah kemampuan berbicara siswa setelah pembelajaran dengan 

menggukan pendekatan pragmatik ? 

C. Pemecahan Masalah 

Salah satu aspek keterampilan berbahasa yang sangat penting peranannya 

dalam upaya melahirkan generasi masa depan yang cerdas, kritis, kreatif, dan 

berbudaya adalah keterampilan berbicara. Dengan menguasai keterampilan berbicara, 

peserta didik akan mampu mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara cerdas 

sesuai konteks dan situasi pada saat dia sedang berbicara. 



6 

 

[Type text] 

 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia,siswa banyak mengalami kekurangan 

dalam hal berbicara khususnya di kelas V. Oleh karena itu,pendekatan pragmatik 

sanagat penting penggunaannya agar siswa dapat meningkatkan kemempuan 

berbicaranya. 

D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan bahwa “Dengan pendekatan 

pragmatik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bebicara pada siswa kelas 5 

SD” 

E. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini mempunyai tujuan  : 

1. Untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam 

menggunakan pendekatan pragmatik dalam pembelajaran keterampilan 

berbicara bagi siswa SD;  

2. Untuk memaparkan hasil keterampilan berbicara siswa SD setelah pendekatan 

pragmatik digunakan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. 

3. Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

pada aspek keterampilan berbicara siswa kelas V dengan menggunakan 

pendekatan pragmatik 
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    Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagi Penulis 

1) Perbaikan pembelajaran berguna sebagai salah satu syarat penelitian skripsi 

2) Menambah wawasan penulis tentang manfaat pendekatan pragmatik dalam 

upaya meningkatkan kemampuan berbicara anak. 

3) Menambah pengalaman dalam penggunaan pendekatan pragmatik dalam mata 

pelajaran bahsa indonesia. 

b. Bagi Guru  

Hasil penelitian dapat menambah wawasan guru dalam upaya memperbaiki 

proses pembelajaran khusunya dalam mata pelajaran bahasa indonesia. 

c. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian berguna sebagai masukan dan dasar kebijakan bagi kepala 

sekolah untuk menindak lanjuti upaya guru untuk meningkatkan hasil proses 

pembelajaran. 

d. Bagi Siswa 

Dampak adanya peningkatan wawasn dan kemempuan guru, kualitas 

pembelajaran di kelas akan meningkat. Hal tersebut akan berdampak langsung pada 
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hasil belajar siswa antara lain meningkatkan prestasi siswa, dan bertambahnya 

konsentrasi siswa pada mata pelajaran bahasa indonesia 

F. Definisi Operasional  

1. Berbicara  

suatu ketrampilan yang produktif dan suatu proses menyampaikan informasi, 

ide, gagasan serta pikiran melalui bahasa lisan. 

2. Pendekatan Pragmatik  

pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sesuatu yang dibangun 

untuk mencapai efek-efek tertentu pada audience (pembaca atau pendengar), baik 

berupa efek kesenangan estetik ataupun ajaran/pendidikan maupun efek-efek yang 

lain. Pendekatan ini cenderung menilai karya sastra berdasarkan berhasil atau 

tidaknya pencapaian tujuan tersebut. 

3. Siswa  

bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

G. Metode Penelitian 

 Penelitian ini dimulai dengan melakukan identifikasi masalah atau refleksi 

awal terhadap rendahnya tingkat keterampilan berbicara siswa kelas V SD 
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Berdasarkan refleksi awal ditemukan penyebab rendahnya tingkat keterampilan 

berbicara siswa kelas V SD yaitu penggunaan pendekatan pembelajaran yang tidak 

mampu membawa siswa ke dalam situasi penggunaan bahasa secara nyata atau 

terlepas dari konteks dan situasi tuturan. Akibatnya, proses pembelajaran berlangsung 

monoton dan membosankan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran 

yang diduga mampu membawa siswa ke dalam situasi penggunaan bahasa secara 

nyata sehingga siswa memperoleh manfaat praktis untuk diterapkan dalam peristiwa 

komunikasi seharihari. Berdasarkan penggunaan pendekatan pragmatik yang 

ditawarkan sebagai solusi. 

 

 

 

 


