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ABSTRAK 
 

Unyil. 2014. Kemahiran Berbicara Guru Bahasa Indonesia dan Siswa Kelas VII 
Madrasah Tsanawiyah Miftahul’Ulum Tanjungpinang Tahun Pelajaran 
2013/20014. Skripsi. Tanjungpinang: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali 
Haji. Pembimbing 1 (Drs. H. Abdul Malik, M.Pd.) dan Pembimbing 2 (Nancy 
Willian, M.Si.) 
Kata Kunci: Kemahiran Berbicara 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan 
penjelasan tentang kemahiran berbicara guru bahasa Indonesia dan siswa kelas 
VII Madrasah Tsanawiyah Miftahul’Ulum Tanjungpinang tahun pelajaran 
2013/2014 semester genap dengan jenis penelitian yang digunakan  adalah jenis 
penelitian deskriptif yaitu penelitian  yang dilakukan  untuk mengetahui variabel 
kemahiran berbicara guru dan siswa. Dimana konsep teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori Rusmiati (2002:30), dalam Cahyani (2009:214), yang 
terdiri dari sebelas aspek yaitu: memilih topik yang tepat, menguasai materi, 
memahami latar belakang pendengar, mengetahui situasi, tujuan jelas, kontak 
dengan pendengar, kemahiran linguistiknya tinggi, menguasai pendengar, 
memanfaatkan alat bantu, penampilan meyakinkan, dan berencana. 
Iskandarwassid dan Sunendar (2008:242), terdiri dari lima aspek yaitu : 
kemudahan berbicara, kejelasan, bertanggung jawab, membentuk pendengaran 
yang kritis, dan membentuk kebiasaan. Penelitian ini menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui observasi, angket atau kuesioner, wawancara, dan 
dokumentasi. Populasi dan sampel adalah guru bahasa indonesia dan seluruh 
siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Miftahul’Ulum Tanjungpinang tahun 
pelajaran 2013/2014, guru bahasa Indonesia berjumlah 1 orang dan siswa 
berjumlah 46 orang, yang selanjutnya di analisis secara deskriptif. 

Dari hasil observasi, angket/kuesioner, wawancara, dan dokumentasi 
dapat disimpulkan bahwa kemahiran berbicara guru bahasa Indonesia dan siswa 
kelas VII Madrasah Tsanaawiyah Miftahul’Ulum Tanjungpinang tahun pelajaran 
2013/2014 dikategorikan “Baik”. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti memberi saran bahwa 
sebelum memperbaiki kualitas siswa sebaiknya kualitas guru justru terlebih 
dahulu ditingkatkan. Karena hanya guru yang berkualitaslah yang akan 
melahirkan generasi yang cerdas dan bermartabat. 

 
ABSTRACT 

 
Unyil. 2014. The ability of Indonesian teacher and student class VII Madrasah 
Tsanawiyah Miftahul’Ulum Tanjugpinang in mastery speaking skills, year of 
study 2013/2014. Research. Tanjungpinang : Indonesian major, Indonesian 
Department and teacher’s Faculty, UMRAH University. Consultant 1 : (Drs. H. 
Abdul Malik, M.Pd.) dan Consultant 2 (Nancy Willian, M.Si.). 
Key Word : Mastery of Speaking 



 The purpose of this reseach is to give decription and explanation about the 
ability of Indonesian teacher and student class VII Madrasah Tsanawiyah 
Miftahul’Ulum Tanjugpinang in mastery speaking skills, year of study 2013/2014, 
second semester. Type of the research is descriptive research which is done to 
know variable of speaking mastery teacher and student. This research use 
Rusmiati theory (2002:30) in Cahyani (2009:214) which consist of eleven aspects: 
choosing the suitable topic, mastering the content, understanding listener’s 
background, knowing situation, knowing the purpose, knowing the contact with 
the listener : mastering the linguistic, mastering the listener, using aid, using good 
performance and using planning. 
Iskandarwassid dan Sunendar (2008:242) consist of five aspects : easy, clear, 
responsible, critism and habit forming. Techique used in this reseach by using 
observation, quesioner, interview and documentation. Population and sample are 
Indonesian teacher and all student class VII Madrasah Tsanawiyah 
Miftahul’Ulum Tanjugpinang year of study 2013/2014. Indonesian teacher, 
person and student 46  person, and are analyzed descriptively. 
 From the observation, quesioner, interview and documentation we can get 
conclusion that the ability of Indonesian teacher and student Madrasah 
Tsanawiyah Miftahul’Ulum Tanjugpinang class VII in mastery speaking skill, 
year of study 2013/2014 is categorized “Good”. 
 Based on the reseach above the writer gives suggestion to the teacher to 
improve the quality of speaking, before we improve student’s quality. Because 
only a quality teacher can perform good and smart generation. 
 Pendahuluan  

Bahasa merupakan sarana bagi manusia dalam berkomunikasi. 
Komunikasi dapat dimaknai sebagai proses pengiriman informasi untuk merubah 
perilaku individu lain (the audience). Komunikasi adalah kemahiran yang sangat 
penting dalam kehidupan manusia, yang dapat terjadi pada setiap gerak langkah 
manusia. Komunikasi sangat esensial dalam  pertumbuhan keperibadian manusia. 
Para ahli ilmu sosial berkali-kali mengungkapkan bahwa kurangnya komunikasi 
akan menghambat perkembangan keperibadian. Ashley Montagu, seorang 
Antropolog yang cukup terkenal, dengan tegas menulis : “the most important 
agency through which the child learns to be human is communication, verbal also 
nonverbal”. (media yang paling penting  bagi anak belajar untuk  menjadi 
manusia adalah komunikasi, verbal maupun nonverbal. 

Menurut Keraf dalam Smarapradhipa (2005:1), memberikan dua pengertian 
bahasa yaitu:  Pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota 
masyarakat berupa symbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, 
bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol verbal 
(bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer”.1 

Kemahiran berbicara adalah mahir mengungkapkan pendapat atau pikiran 
dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara 
berhadapan ataupun dengan jarak jauh. 

                                                        
1 Geulis, Vivi. 2012. Pengertian Bahasa Menurut Para ahli,  

http://www.academia.edu/5783317/_Pengertian_Bahasa_Menurut_Para_Ahli 25 April 2014 



Mulyana (2010:96), mengatakan seorang guru akan menggunakan lebih dari 
70% waktunya untuk berbicara di dalam kelas, mulai dari mengajarkan suatu 
materi, pemberian apresiasi, menerangkan topik materi, mendampingi siswa untuk 
menyimak; berbicara; membaca; dan menulis. Mengerjakan tugas sampai 
menyimpulkan, dan mengakhiri pelajaran di dalam kelas. 

Kemahiran berbicara siswa secara umum dinilai belum memperoleh hasil 
yang memuaskan. Para siswa masih belum bisa berkomunikasi dengan baik. 
Mereka masih takut, malu, dan ragu ketika harus berbicara di depan umum, 
walaupun ada penyampaiannya kurang lancar, tepat, kritis, dan jelas. Berdasarkan 
observasi peneliti hal ini juga dialami oleh siswa Madrasah Tsanawiyah 
Miftahul’ulum Tanjungpinang. 

Dalam KTSP dijelaskan bahwa pelajaran Bahasa Indonesia diarahkan 
untuk meningkatkan kemahiran siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Standar 
kompetensi minimal siswa yang bisa menggambarkan penguasaan pengetahuan, 
kemahiran berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. 
Standar kompetensi ini merupakan  dasar bagi siswa untuk memahami  dan 
merespon situasi lokal, regional, dan global. 

Pemahaman guru akan kurikulum sangatlah penting, terutama dalam 
pelajaran bahasa Indonesia, karena dalam pelajaran bahasa Indonesia terdapat 
empat aspek yang harus dikuasai dan diajarkan kepada siswa yaitu kemahiran 
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Guru harus paham betul meski 
keempat aspek tersebut saling berhubungan tetapi pada saat mengajarkan harus 
mengacu pada SK dan KD yang tertera pada silabus dan RPP. 

Seorang guru harus memahami hakekat berbicara secara integral. Hakekat 
berbicara yang menganjurkan tentang pengertian, tujuan, dan jenis-jenis 
kemahiran berbicara. Guru akan dituntun oleh perangkat yang telah disusun, hal 
tersebut untuk mempermudah guru dalam mengajar. Kelemahan utama dalam 
kemahiran berbicara bukan hanya pada siswa melainkan yang paling signifikan 
adalah kemahiran guru itu sendiri dalam menguasai materi yang diajarkan kepada 
siswa. Artinya, penguasaan teori-teori tentang berbicara sangat mutlak untuk 
dikuasai oleh guru, di samping kemahiran berbahasa yang lain. Oleh karena itu, 
berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka  judul penelitian 
ini adalah Kemahiran Berbicara Guru Bahasa Indonesia dan Siswa Kelas VII 
Madrasah Tsanawiyah Miftahu’Ulum Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014. 
1. Metode Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Sugiyono (2005:11), berpendapat bahwa “Penelitian yang 
dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan atau 
menghubungkan nilai variabel satu dengan variabel lainnya”. Black (1995:78), 
menjelaskan bahwa “ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman 
yang mendalam mengenai aspek kualitatif dari suatu permasalahan penelitian 
yang kemudian digambarkan secara akurat/terperinci.” 

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong (2004:4), 
“Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat 



diamati”. Pada halaman yang sama Lirk dan Miller mendefinisikan bahwa 
penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 
secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam 
kawasannya maupun dalam peristilahannya. 
2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Untuk mengetahui kemahiran berbicara guru bahasa Indonesia dan siswa 
kelas VII Madrasah Tsanawiyah Miftahul’Ulum Tanjungpinang tahun pelajaran 
2013/2014 pada keseluruhan aspek berdasarkan observasi, angket atau kuesioner, 
wawancara, dan dokumentasi dapat dilihat pada tabel berikut : 
 

TABEL 
KEMAHIRAN BERBICARA  

GURU BAHASA INDONESIA DAN SISWA KELAS VII  
MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL’ULUM TANJUNGPINANG 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 

No Aspek Hasil 
Observasi 

Hasil Angket Hasil 
Wawancara Dokumentasi Keterangan Guru Siswa 

1. A1 SB B SB B B B 
2. A2 SB SB B B B B 
3. A3 SB B B B B B 
4. A4 B SB B B B B 
5. A5 SB B B B B B 
6. A6 B B B B B B 
7. A7 SB SB B B B B 
8. A8 B B B B B B 
9. A9 SB SB B B B B 

10. A10 SB B B B B B 
11. A11 SB SB B B B B 
12. A1 B B B B B B 
13. A2 B B B B B B 
14. A3 B KB B B B B 
15. A4 KB KB B B B B 
16. A5 KB B B B B B 

Keterangan : 
SB   : Sangat Baik 
B  : Baik 
KB  : Kurang Baik 

 
Berdasarkan tabel di atas dari 16 (enambelas) aspek penilaian yang terbagi 

11 (sebelas) aspek penilaian terhadap kemahiran berbicara guru bahasa Indonesia, 
5 (lima) aspek penilaian terhadap kemahiran siswa. Keenambelas aspek tersebut 
dinilai dengan 4 (empat) instrumen penilaian yaitu, observasi, angket, wawancara, 
dan dokumentasi. Data pada tabel di atas merupakan hasil analisis dari keempat 
instrumen tersebut. 



3. Simpulan dan Saran 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dari berbagai 

instrumen penelitian yang digunakan yaitu observasi, angket atau kuesioner, 
wawancara, serta analisis dokumen. Maka dapat disimpulkan kemahiran berbicara 
guru bahasa Indonesia dan siswa kelas VII MTs Miftahul’Ulum Tanjungpinang 
tahun pelajaran 2013/2014 sebagai berikut : 

Dari masing-masing aspek yang terdiri dari 16 (enambelas) aspek 
berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai instrumen penelitian dikategorikan 
“BAIK” 

Hipotesis kemahiran berbicara guru bahasa Indonesia dan siswa kelas VII 
MTs-Miftahul’Ulum Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 yang sebelumnya 
dikategorikan kurang baik, hipotesenya tidak terbukti atau ditolak karena dari 
hasil analisis terhadap berbagai instrumen penelitian memperoleh hasil kategori  
baik. 

Dengan demikian disimpulkan kemahiran berbicara guru bahasa Indonesia 
dan siswa kelas VII MTs Miftahul’UlumTanjungpinang tahun pelajaran 
2013/2014 dinyatakan  “BAIK” 

Adapun saran dari peneliti adalah peran guru bahasa Indonesia Madrasah 
Tsanawiyah Miftahul’Ulum Tanjungpinang sangatlah penting dalam 
mempersiapkan kemahiran berbicara siswa, agar lahir siswa-siswa yang memiliki 
life skill khususnya di aspek kemahiran berbicara 

Tetaplah berusaha melatih dirimu untuk berbicara didepan umum jangan 
biarkan rasa malu dan sifat pesimis menghantui dan mengatur dirimu untuk malas 
belajar berbicara di depan umum ataupun di depan orang banyak, kesuksesan 
seseorang berkantung pada dari gaya berbicara.  

Penelitian ini hanya pada kemahiran berbicara guru bahasa Indonesia dan 
siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Miftahul’Ulum Tanjungpinang tahun 
Pelajaran 2013/2014 semester genap, maka untuk selanjutnya perlu adanya 
penelitian lebih lanjut dalam bidang pengembangan/kemahiran lainnya sehingga 
diperoleh bukti-bukti yang lebih meyakinkan agar kemahiran berbicara lebih 
bermakna. 
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