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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemahiran berbicara siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Tanjungpinang tahun ajaran 2012/2013 dengan teknik bercerita. Metode yang 

digunakan peneliti adalah  metode deskriptif  kuantitatif dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes bercerita pengalaman pribadi siswa dengan jumlah sampel 46 

siswa. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan aspek lafal pada siswa dengan kriteria  

kurang, penggunaan jeda siswa dengan kriteria baik, penggunaan intonasi dengan kriteria 

baik, dan penggunaan diksi dengan kriteria kurang. Kemahiran berbicara dengan teknik 

bercerita siswa kelas VII SMP Negeri 2 Tanjungpinang masuk pada kriteria cukup dengan  

nilai rata-rata yang didapat 61. 

 

Kata kunci: Berbicara, Teknik Bercerita 

   

 

Abstract  

 

This study aimed to describe the speaking skills of students of class VII SMP Negeri 2 

Tanjungpinang school year 2012/2013 with storytelling techniques. The method used is 

descriptive research with quantitative data collection technique using storytelling technique 

tests the student's personal experience with a sample of 46 students. The results showed the 

use of aspects of pronunciation in students with less criteria, students use the break with 

both criteria, use of intonation with both criteria, and the use of diction with less criteria. 

Speaking skills with storytelling techniques class VII student of SMP Negeri 2 

Tanjungpinang sufficient criteria to enter the average value obtained 61. 
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1. Pendahuluan 

Berbicara merupakan suatu komunikasi lisan. Berbicara juga merupakan alat 

komunikasi  yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Pembicara 

menyampaikan pikiran dan perasaannya melalui suara. Pembicara yang baik mampu 

memperjelas apa yang ingin disampaikannya. Saat berbicara, hendaknya pembicara 

memilih kata yang akan ia gunakan agar mudah untuk dipahami pendengar. 

Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. 

Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan banyak latihan 

(Tarigan, 2008:1). Sudah seharusnya di sekolah-sekolah, membekali siswa dengan 

memperbanyak latihan-latihan keterampilan berbicara. 

Salah satu kegiatan pembelajaran berbicara adalah bercerita. Melalui teknik bercerita. 

Dengan penerapan teknik bercerita dalam pengajaran bahasa Indonesia, siswa dilatih agar 

mampu mengungkapkan pikiran dan perasaan pada setiap kegiatan berbicara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemahiran berbicara siswa kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungpinang Tahun Ajaran 2012/2013 dengan 

teknik bercerita sesuai dengan penggunaan lafal,jeda, intonasi, dan diksi. 

       

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2013 di kelas VII Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 2 Tanjungpinang yang teletak di jalan Kuantan No.9 Kecamatan Tanjungpinang 

Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungpinang Tahun 

Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 307 siswa. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan 

dengan teknik pengambilan sampel proporsi atau stratifield propotional random sample. 

Teknik sampel ini dilakukan dengan acak pengambilan subjek dari setiap strata atau 

wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya subjek dalam masing-

masing strata atau wilayah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif  kuantitatif, yaitu 

menggambarkan hasil penelitian berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh siswa dalam tes 

keterampilan berbicara melalui teknik bercerita. Untuk mendapatkan data penelitian, 

peneliti menggunakan teknik tes pada siswa untuk bercerita pengalaman pribadi atau 

pengalaman yang paling mengesankan. 

Teknik analisis data penelitian yakni dengan melakukan langkah-langkah antara lain 

memberikan skor tiap-tiap aspek yang dinilai, menghitung nilai dari keseluruhan aspek 

dengan rumus Muslich (2009:140), menhgitung nilai rata-rata dengan rumus Arikunto 

(2012:299), Menghitung persentase nilai kemahiran berbicara siswa dengan teknik 

bercerita menggunakan  perhitungan Sugiyono (2009:95). 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian berupa tes  bercerita siswa kelas VII SMP Negeri 2 Tanjungpinang. 

Tes bercerita tersebut terdiri dari empat aspek penilaian masing-masing diberi skor untuk 

mendapatkan hasil akhir yang dapat mendeskripsikan kemahiran berbicara siswa dengan 

teknik bercerita pengalaman pribadi. 

Penskoran berbicara dengan teknik bercerita pada siswa berdasarkan lembar aspek 

penilaian, yang terdiri dari aspek lafal, jeda, intonasi, dan diksi diberikan skor 1-4. 

Pada  penilaian tes kemahiran berbicara melihat dari standar kompetensi dalam silabus 

pembelajaran, yaitu bercerita dengan urutan yang baik, lafal, jeda, intonasi, dan diksi yang 

tepat. Indikatornya adalah mampu bercerita dengan urutan lafal, jeda, intonasi, dan diksi 

yang tepat. 

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan tes bercerita pengalaman pribadi, 

dinilai dari empat aspek. Peneliti menganalisis kemahiran berbicara siswa dari tes bercerita 

yaitu bercerita pengalaman pribadi. Aspek-aspek yang dinilai antara lain lafal, jeda, 

intonasi, serta diksi. 



Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberi simpulan bahwa kemahiran berbicara 

pada aspek lafal siswa masuk pada kriteria kurang. Kemudian kemahiran berbicara pada 

aspek jeda siswa masuk pada kriteria baik. Selanjtnya kemahiran berbicara pada aspek 

intonasi siswa masuk pada kriteria baik. Dan untuk kemahiran berbicara pada aspek diksi 

siswa masuk pada kriteria kurang. 

Hasil penelitian kemahiran berbicara menunjukkan 3 siswa atau sebanyak 6,5% 

mendapatkan nilai 80-100  dengan keterangan  sangat baik, kemudian 11  siswa atau 

sebanyak 24% mendapatkan nilai 66-79 dengan keterangan Baik, dan  24 siswa atau 

sebanyak 52%  mendapatkan nilai 56-65  dengan keterangan cukup, 5 siswa mendapat nilai 

40-55 dengan keterangan baik, dan 3 siswa mendapatkan nilai 30-39 dengan keterangan 

gagal. 

Pada aspek lafal, siswa yang memperoleh skor 4 sebanyak 4 siswa, siswa yang 

memperoleh skor 3 sebanyak 15 orang, siswa yang memperoleh skor 2 sebanyak 24 siswa, 

dan siswa yang memperoleh skor 1 sebanyak 3 siswa. Kemudian pada aspek jeda, siswa 

yang memperoleh skor 4 sebanyak 2 siswa, siswa yang memperoleh skor 3 sebanyak 26 

siswa, siswa yang memperoleh skor 2 sebanyak 18 siswa, dan siswa yang memperoleh 

skor 1 sebanyak 0 (tidak ada). Selanjutnya pada aspek intonasi, siswa yang memperoleh 

skor 4 sebanyak  0 (tidak ada), siswa yang memperoleh skor 3 sebanyak 25 siswa, siswa 

yang memperoleh skor 2 sebanyak 19 siswa, siswa yang memperoleh skor 1 sebanyak 2 

siswa. Dan pada aspek diksi, siswa yang memperoleh skor 4 sebanyak 0 (tidak ada), siswa 

memperoleh skor 3 sebanyak 8 siswa, siswa yang memperoleh skor 2 sebanyak 37 siswa, 

dan siswa yang memperoleh skor 1 sebanyak 1 siswa. Dari 46 siswa yang mengikuti tes 

bercerita pengalaman pribadi, siswa yang tidak berhasil mendapatkan nilai yang sangat 

rendah yaitu 3 siswa atau sebanyak 6,5%.  Peneliti melihat dari empak aspek yang telah 

dinilai dalam kegiatan tes kemahiran berbicara (bercerita), maka ditemukan pada aspek 

diksi siswa mengalami kesulitan. Mereka mengalami kesulitan dalam pemilihan kata saat 

melakukan kegiatan bercerita. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Pada aspek lafal jumlah nilai seluruh siswa pada aspek ini adalah 112, atau sebanyak 

61%, sedangkan pada aspek intonasi jumlah nilai seluruh siswa adalah 115 atau sebanyak 

63%. Kemudian pada aspek diksi jumlah nilai seluruh siswa adalah 99 atau sebanyak 54%. 

Dan jumlah yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu pada aspek jeda dengan jumlah 122 

atau sebanyak 66%. 

Sampel yang diambil dari 8 kelas seluruh kelas VII. Dalam tes bercerita yang dinilai 

dari empat aspek yaitu aspek lafal, jeda, intonasi, serta diksi bahasa Indonesia yang tepat 

hasil tes kemahiran berbicara masuk pada kriteria cukup dengan skala nilai 56-65. 

Berdasarkan data hasil penelitian maka kemahiran berbicara dengan teknik bercerita 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Tanjungpinang tahun ajaran 2012/2013 berdasarkan aspek 

penilaian nilai rata-rata kemahiran berbicara dengan teknik bercerita siswa kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungpinang  dengan jumlah keseluruhan nilai 

2799 adalah 60,84 atau 61 dengan kriteria cukup. 

Rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan yaitu guru tetap melatih kemahiran 

berbicara siswanya dengan cara memberikan banyak praktik berbicara di dalam 

pembelajaran untuk aspek berbicara. Dan meningkatkan lagi kemahiran berbicara siswa, 

terutama pada unsur lafal dan diksi dalam kegiatan berbicara. 
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