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Abstrak 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa melalui kegiatan drama kelas XI SMK Indra Sakti Kota 

Tanjungpinang dengan aspek intonasi, kelancaran berbicara, kontak mata, Bahasa 

tubuh, dan ekspresi yang tepat, dan untuk mengetahui hasil rata-rata upaya 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa melalui kegiata drama kelas XI SMK 

Indra Sakti Kota Tanjungpinang.Subjek penelitian ini sebanyak 20 siswa yang 

terdiri dari 13 siswa perempuan  dan 7 sisa laki-laki. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian tindakan kelas, dengan teknik pengumpulan data, yaitu 

dokumentasi, tes, dan observasi. Teknik analisi data menggunakan perhitungan 

presentase nilai untuk mengetahui upaya menigkatkan kemampuan berbicara 

siswa melalui kegiaatan drama kelas XI SMK Indra Sakti Kota Tanjugpinang 

tahun pelajaran 2013/2014.Hasil penilaian upaya meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa melalui kegiatan drama kelas XI SMK Indra Sakti Kota 

Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014  menggunakan aspek intonasi, 

kelancaran berbicara, kontak mata, bahasa tubuh, dan ekspresi melalui kegiatan 

drama dikatakan telah memenuhi target, yakni dari nilai rata-rata 65,3 (50%) 

meningkat menjadi 78,3 (90%). 

Kata Kunci: kemampuan berbicara, kegiatan drama 

Abstract 

The general objective of the study is to find out The Effort to Improve Student’s 

Speaking Skills through Drama Activities in Class XI SMK Indra Sakti 

Tanjungpinang that corresponds to intonation, fluency, eye contact, body 

language, and proper expression, and to determine the average result of it.The 

subject of this research are 20 students who consisted of 13 females and 7 males. 

This research used classroom action research, with data collection techniques, that 

is documentation, testing, and observation. The writer used calculation to 

determine the percentage value of Effort to Improve Student’s Speaking Skills 

through Drama Activities in Class XI SMK Indra Sakti Tanjungpinang.The result 

of Effort to Improve Student’s Speaking Skills through Drama Activities in Class 

XI SMK Indra Sakti Tanjungpinang that used intonation aspect, fluency, eye 

contact, body language, and expression trough drama activity was successful, with 

average 78,3, (90%). 

Key Words: speech, drama activities. 
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1. Pendahuluan 

   

  Di negara kita bahasa resmi yang dipakai, yaitu bahasa Indonesia. Namun, 

seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kini keaslian bahasa 

Indonesia kurang terjaga. Sebagai buktinya banyak siswa di sekolah yang 

masih menggunakan  bentuk bahasa tidak baku. Sebagai contoh, bentuk baku 

mengapa menjadi ngapain, bagaimana menjadi gimana, aku menjadi gue, 

kamu menjadi elo, dan masih banyak lagi. 

 Begitu juga halnya dengan berbicara masih banyak siswa yang kurang 

mampu untuk berbicara di depan kelas dikarenakan kurangnya rasa percaya 

diri, dan masih banyak pula yang berbicara dengan menggunakan bahasa 

daerah atau bahasa tidak baku di lingkungan sekolah. 

 

 Seharusnya siswa yang telah mendapatkan pembelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah mampu berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. Hal ini tentu saja harus diimbangi dengan pembiasaan – 

pembiasaan yang dilakukan di lingkungan sekolah agar tujuan daripada 

pembelajaran dapat tercapai. 

   

  Peneliti melakukan penelitian di SMK Indra Sakti Tanjungpinang karena  

sudah melakukan praktik mengajar di sekolah tersebut.  Peneliti juga telah 

mengetahui kemampuan berbicara siswa SMK Indra Sakti Tanjungpinang. 

Peneliti melakukan penelitian  dengan judul “Kemampuan Berbicara Siswa 

Melalui Kegiatan Drama Kelas XI SMK Indra Sakti Tanjungpinang Tahun 

Pelajaran 2013/2014”, karena tingkat  keterampilan berbicara pada siswa 

SMK Indra Sakti Tanjungpinang tergolong cukup. 

 

  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan 

keterampilan berbicara siswa melalui kegiatan drama kelas XI Indra Sakti 

Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014.  

   

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kemampuan 

berbicara siswa melalui kegiatan drama kelas XI SMK Indra Sakti Kota 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013 /2014.  

 

2. Metodelogi Penelitian 

  Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas XI Sekolah Menengah 

Kejuruan Indra Sakti yang berjumlah 20 siswa. Terdiri dari 7 siswa laki-laki 

dan 13 siswa perempuan serta satu orang guru Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas XI, Susan, S.Pd.. Penelitian ini dilakukan di SMK Indra Sakti 

Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 selama 4 bulan, yang dimulai pada 

bulan Maret 2014 hingga Juni 2014.  



 
 

  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif, yang mana dilakukan pengamatan yang bersifat 

eksploratif dan prosesnya berulang-ulang. Dengan dilandasi oleh hasil atau 

keluaran dari setiap tinadakan latihan, baik tertulis maupun lisan. Komponen-

komponen yang dianalisis dalam penelitian ini adalah (a) kelancaran 

berbicara; (b) penempatan tekanan,  nada, dan durasi yang sesuai/intonasi; (c) 

bahasa tubuh; (d) ekspresi/mimik; (e) pandangan harus diarahkan pada lawan 

bicara/kontak mata.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

 Setelah melakukan penelitian dengan memberikan tes penampilan kepada 

siswa, maka diperoleh hasil penelitian bahwa telah terjadi peningkatan 

keterampilan berbicara siswa melalui kegiatan drama kelas XI SMK Indra 

Sakti  Tanjungpinang. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata skor keterampilan 

berbicara siswa. Pertsentase dan kualifikasi keterampilan berbicara siswa 

kelas XI SMK Indra Sakti Tanjungpinang dijabarkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 13 Rekapitulasi Analisis Data Hasil Belajar 

Siswa Kelas XI SMK Indra Sakti Kota Tanjungpinang  

 

No Pencapaian 
Nilai 

Rata2 

Nilai 

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 

Tuntas 

Belajar 

1. Prasiklus 63,25 60 70 25% 

2. Siklus I 65,3 60 86 50% 

3. Siklus II 78,3 60 93 90% 

 

   Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan 

kemampuan berbicara siswa kelas SMK Indra Sakti Tanjungpinang tahun 

pelajaran 2013/2014. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya persentase 

ketuntasan belajar siswa dari 25% menjadi 50% hingga meningkat menjadi 

90%. Dapat dilihat nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas XI SMK Indra 

Sakti tahun elajaran 2013/2014 meningkat dari 63,25 menjadi 65,3 hingga 

meningkat menjadi 78,3. Berarti telah terjadi peningkatan kemampuan 

berbicara siswa melalui kegiatan drama kelas XI Indra Sakti Tanjungpinang 

tahun pelajaran 2013/2014. 

3. Simpulan dan Rekomendasi 

  Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada peningkatan kemampuan berbicara dari kegiatan 

pretes, siklus I dan siklus II. Skor rata-rata yang diperoleh pada kegiatan 

pretest sebesar 63,25, dengan rincian bahwa nilai antara 60 - 69 ada 15 siswa 



 
 

(75%) dan termasuk kategori kurang. Siswa yang memperoleh nilai 70 - 79 

ada 5 siswa (25%) termasuk kategori cukup. Adapun kategori baik dengan 

nilai antara 80 - 89 dan kategori sangat baik dengan nilai 90 - 100 belum 

dicapai satu siswa pun. 

  Setelah diadakan tindakan siklus I keadaan tersebut meningkat nilai rata-

rata menjadi 65,3 berkategori kurang, dengan rincian siswa yang meraih 

kategori kurang 60 - 69 diperoleh 10 siswa (50%), sedangkan kategori cukup 

dengan skor nilai 70 - 79 dicapai 5 siswa (25%), dan ketegori baik dengan 

skor antara 80 – 89 ada 5 siswa (25%) dan kategori sangat baik dengan skor 

antara 90 – 100 tidak ada siswa yang memperolehnya. Karena nilai yang 

dicapai pada siklus I belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum (KKM), 

maka dilanjutkan dengan siklus II dari hasil tindakan siklus II diperoleh 

peningkatan yakni nilai rata-rata siswa mencapai 78,3. dengan rincian siswa 

yang memperoleh nilai antara 60 - 69 ada 2 siswa (10%), dan termasuk 

kategori kurang. Siswa yang memperoleh nilai antara 70 - 79 ada 6 siswa 

(30%) termasuk kategori cukup, siswa yang memperoleh nilai 80 - 89 ada 7 

siswa (35%) termasuk kategori baik dan siswa yang memperoleh nilai antara 

90 – 100 ada 5 siswa (25%) dengan kategori sangat baik. Dari tindakan siklus 

II 18 siswa dikatakan dalam kategori tuntas, Kriteria Ketuntasan Minimun 

(KKM) pada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu 70. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa tindakan penerapan metode teknik bermain peran dapat 

diandalkan sebagai metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara pada siswa kelas XI SMK Indra Sakti Kota Tanjungpinang dengan 

sesuai standar kompetensi belajar minimum yang telah ditentukan oleh 

sekolah.  

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh,peneliti memberikan 

bebrapa rekomendasi. Untuk mendorong siswa berani berbicara di depan kelas 

dapat dilakukan dengan suatu cara yang menyenangkan, salah satunya dengan 

teknik bermain drama. Dengan adanya peningkatan yang terjadi pada setiap 

siklus, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut 

oleh peneliti yang lain.. 
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