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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat fundamental dalam 

kehidupan manusia. Dapatlah dibayangkan jika dalam hidupnya manusia yang 

berpikiran normal tidak berkomunikasi. Sungguh hal itu merupakan sesuatu yang 

tidak mungkin terjadi. Hal demikian disebabkan manusia terlahir sebagai makhluk 

sosial atau makhluk yang hidup bermasyarakat. Sebagai makluk sosial, manusia 

memiliki sifat ketergantungan terhadap manusia lainnya. Sifat ketergantungan itu 

tampak dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Tak ada seorang 

manusia mana pun yang sanggup memenuhl kebutuhan hidupnya sehari-hari 

tanpa bantuan manusia lain. 

Untuk itulah manusia perlu berkomunikasi. Komunikasi dapat terjadi 

dalam dua bentuk yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulls. Dalam 

berkomunikasi diperlukan adanya suatu alat yang dapat mewakill perasaan dan 

gagasan orang yang melakukan komunikasi itu. Alat yang dianggap paling efektif 

untuk berkomunikasi adalah bahasa. 

Dengan bahasa, manusia dapat menumpahkan segala perasaannya dan 

dengan bahasa pula manusia dapat mengungkapkart segala gagasannya. Untuk 

menjalankan fungsinya sebagai alat komunikasi, bahasa yang digunakan tentunya 

haruslab bahasa yang dipahami oleh para pemakainya. Jelaslah bagi kita bahwa 

bahasa memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Salah satu bentuk komunikasi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

manusia adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan kegiatan yang 

dapat dilakukan oleh siapa saja sekalipun oleh orang yang buta huruf. Kegiatan 

komunikasi lisan yang sering dilakukan orang di antaranya adalah pidato. Seorang 

orator yang baik tentulah mampu menggunakan bahasa yang komunikatif. 

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa kegiatan berkomunikasi tidak 

bisa dipisahkan dengan keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa yang 

dimaksud yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat 

keterampilan berbahasa itu menduduki fungsi yang sama pentingnya dalam 

berkomunikasi. 

Penguasaaan keempat keterampilan berbahasa secara cermat dapat 

mengefektifkan kegiatan berkomunikasi. Sebagai pemakai bahasa Indonesia yang 

bijak, para siswa haruslah mampu berkomunikasi dengan bahasa yang baik, benar, 

serta komunikatif. 

Kemampuan berkomunikasi merupakan kemampuan yang dapat dipelajari. 

Kegiatan pembelajaran merupakan saat yang strategis untuk memelajarkan atau 

mendidik siswa dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasinya. Karena 

sekolah merupakan tempat melakukan proses pendidikan secara formal. 

Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar. 

Bahkan proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan formal di 

sekolah. Dalam proses belajar mengajar, terjadi interaksi antara berbagai 

komponen. Menurut Ali (1992:4) komponen-komponen pembelajaran dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama yaitu guru, isi atau metri pelajaran, 
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dan siswa. Interaksi antara ketiga komponen utama tersebut melibatkan 

komponen-komponen yang lainnya seperti metode, media, dan penataan 

lingkungan belajar mengajar yang memungkinkan tercapainya tulisan yang telah 

direncanakan. 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat dilihat dari kemampuan 

siswa menguasai materi pelajaran itu. Tingkat pemahaman siswa umumnya 

dinyatakan dalam bentuk perolehan nilai. Perolehan nilai siswa merupakan umpan 

balik bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajarannya atau melanjutkan 

pembelajaran ke jenjang berikutnya. 

Untuk mengetahui kualitas sebuah pembelajaran diperlukan adanya suatu 

upaya penelitian yang melibatkan pihak lain selain guru yang melakukan kegiatan 

pembelajaran. Keterlibatan pihak lain sebagai observer dalam kegiatan 

pembelajaran itu diharapkan dapat membantu mencarikan titik kelemahan proses 

pembelajaran untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan 

proses pembelajaran berikutnya. 

Itulah latar belakang dilakukannya penelitian tindakan kelas ini. Untuk 

mengetahui peningkatan kualitas belajar siswa, Penelitian tindakan ini dilakukan 

dalam dua siklus. Siklus pertama pembelajaran berlangsung sesuai rencana awal 

yang telah dipersiapkan. Pada siklus kedua pembelajaran berlangsung sesuai 

perbaikan berdasarkan hasil temuan dan masukan dari teman sejawat yang 

menjadi observer. 

Penelitian tindakan ini lebih darahkan pada kemampuan guru dalam 

mengelola proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 
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menyenangkan (PAIKEM) dengan menggunakan tolak ukur berupa hasil belajar 

siswa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan 

tersebut penulis jabarkan dalam kalimat-kalimat pertanyaan sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana perencanaan pemelajaran berpidato di SDN Cimurid kelas V 

dengan metode demontrasi? 

1.2.2 Bagaimana pelaksanaan pembelajaran berpidato di SDN Cimurid kelas V 

dengan metode demontrasi? 

1.2.3 Bagaimana hasil pembelajaran berpidato di SDN Cimurid kelas V dengan 

metode demontrasi? 

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini meliputi aspek 

penyusunan kalimat efektif, penyusunan struktur kata, pemilihan kata, pelafalan, 

dan pengintonasian kalimat. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan 

yang sering muncul dalam pembelajaran berbicara di kelas V sekolah dasar. 

 

1.3 Tindakan yang Dilakukan 

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan dalam 

meningkatkan kemampuan berpidato siswa maka dilakukan tindakan 

pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi serta menemukan 

kekurangan berdasarkan penjelasan guru, hasil temuan siswa lainnya serta hasil 

kegiatan tanya jawab. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap data dan informasi mengenai: 

1.4.1 Siswa kelas V SDN Cimurid dalam menyusun kalimat efektif saat 

berpidato; 

1.4.2 Siswa kelas V SDN Cimurid dalam menyusun struktur kata saat berpidato; 

1.4.3 Siswa kelas V SDN Cimurid dalam memilih kata secara tepat saat 

berpidato; 

1.4.4 Siswa kelas V SDN Cimurid dalam melafalkan bunyi-bunyi bahasa saat 

berpidato. 

1.4.5 Siswa kelas V SDN Cimurid dalam mengintonasikan kalimat-kalimat saat 

berpidato. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Keberhasilan sebuah penelitian akan terasa apabila kegiatan penelitian itu 

dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan penelitian 

itu. Penelitian pembelajaran bahasa Indonesia akan sangat bennanfaat bagi 

pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini beiiiianfaat bagi peneliti 

dalam bentuk penambahan ilmu pengetahuan mengenai pen-nasalahan yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan secara praktis, penelitian ini 

diharapkan dapat member] manfaat kepada guru, siswa, dan lembaga dalam 

melaksanakan pemelajaran berpidato di kelas. 
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1.5.1 Manfaat bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

melaksanakan kegiatan pemelajaran bercerita atau berpidato. 

1.5.2 Manfaat bagi Siswa 

Melalui penelitian ini siswa dapat menambah pengalaman dan kemampuan 

bercerita atau berpidato. 

1.5.3 Manfaat bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan 

pembelajaran yang dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan program 

kerja lembaga. 

 

1.6 Anggapan Dasar  

Anggapan dasar, asumsi, atau postulat yang menjadi tumpuan segala 

pandang dan kegiatan terhadap masalah yang dihadapi. Postulat ini menjadi titik 

pangkal titik mana tidak lagi menjadi keragu-raguan penyelidik (surachman 

1994:38). 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penelitian ini bertitik tolak dari 

anggapan dasar sebagai berikut: 

1. Pengajaran berbicara termasuk pengajaran keterampilan berbahasa; 

2. Pembelajaran berbicara tercantum dalam KTSP sebagai salah satu bahan 

pengajaran Bahasa Indonesia. 

 

 


