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Abstrak 

 Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan berbicara siswa 

melalui media telepon benang kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 

Tanjungpinang menggunakan intonasi, pengucapan dan diksi bahasa Indonesia 

yang tepat, baik dan benar. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 173 siswa 

yang terdiri dari 6 kelas dan sampel sebanyak 44 siswa yang diambil dengan 

menggunakan teknik sampel acak proposional. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu tes, dan 

rekaman. Teknik analisis data menggunakan perhitungan persentase nilai untuk 

mengetahui manakah yang lebih baik sebelum menggunakan media telepon 

benang atau sesudah menggunakah media telepon benang, pengaruh media 

telepon benang terhadap peningkatan keterampilan berbicara   tersebut manakah 

yang lebih baik dari perumusan diatas. Siswa kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 6 Tanjungpinang.Hasil Penilaian keterampilan berbicara siswa 

kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang menggunakan 

intonasi, pengucapan, dan diksi yang tepat dalam keterampilan berbicara 

menggunakan media telepon benang dikatakan berhasil.Keterampilan berbicara 

siswa sebelum menggunakan media telepon benang kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 6 Tanjungpinang menggunakan intonasi dengan jumlah 120 

persentase 55%, pengucapan dengan jumlah 125 persentase 57% dan diksi dengan 

jumlah 130 persentase 59%. Sedangkan sesudah menggunakan media telepon 

benang intonasi dengan persentase 75%, pengucapan dengan jumlah 142 

persentase 65% dan diksi dengan jumlah 143 persentase 65%. Hal ini berarti 

keterampilan berbicara sesudah menggunakan media telepon benang berhasil. 

Kata Kunci: pengaruh, media telepon benang, keterampilan berbicara. 

Abstract 

To the effect this research is increase student speaking skill via yarns telephonical 

media braze VII Country Junior High School 6 Tanjungpinang utilizes intonation, 

uttering and indonesian diction in point, well and truth.  This observational 

population is as much 173 consisting of student 6 classes and samples as much 44 

student those are taken by use of propesional's random sample tech. This research 

utilize quantitative descriptive method, with data collecting tech which is essays, 

and record. analisis's tech data utilizes percentage count assess to know which the 

better before utilize yarn telephone media or after menggunakah media rings yarn, 

media influence rings yarn to skill step-up converse that which the better of 

formulation upon. Student brazes VII Country Junior High School 6 

Tanjungpinang. Skill Estimation result converses class student VII Country Junior 
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High School 6 Tanjungpinang utilizes intonation, uttering, and diction in point in 

skill speakinging to utilize yarn telephone media is said successful. Students 

speaking skill before utilize yarn telephone media brazes VII Country Junior High 

School 6 Tanjungpinang utilize intonations by totals 120 percentages 55%, 

uttering by totals 125 percentages 57% and dictions by total 130 percentages 59%. 

Meanwhile after utilize yarn telephone media intonation with percentage 75%, 

uttering by totals 142 percentages 65% and dictions by total 143 percentages 65%. 

It means speaking skill after utilize successful yarn telephone media.  

Key Words: effect, media phone thread, speaking skills. 

1. Pendahuluan 

  Manusia adalah makhluk sosial. Setiap orang tidak dapat hidup sendiri. 

manusia harus berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. 

Komunikasi dalam kelompok sosial biasanya berbentuk verbal dan nonverbal. 

Komunikasi verbal menggunakan bahasa sebagai sarana dan nonverbal 

menggunakan bunyi, kentongan, gambar, kode, bendera dan sebagainya 

sebagai sarananya. Komunikasi verbal terbagi atas dua yaitu lisan dan tulisan. 

Dalam komunikasi lisan yang digunakan adalah bahasa setiap kelompok sosial 

biasanya memiliki bahasa mereka sendiri (Nur Mustafa dkk., 2006:2). 

   

  Secara alamiah kemampuan berbicara anak sudah dimilikinya sebelum 

masuk sekolah. Taraf kemampuannya ada yang lancar, sedang dan rendah. 

Ada siswa yang lancar mengungkapkan keinginan, rasa senang, sakit, atau 

letih. Ada yang mengungkapkan pendapatnya secara sederhana. Sementara itu, 

ada yang gugup, takut, ataupun demam panggung bila disuruh berbicara di 

depan kelas. 

 

  Peneliti melakukan penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 

Tanjungpinang karena  sudah melakukan praktik mengajar di sekolah tersebut.  

Peneliti juga telah mengetahui kemampuan berbicara Siswa Menengah 

Pertama Negeri 6 Tanjungpinang. Peneliti melakukan penelitian  dengan judul 

“Pengaruh Media Telepon Benang terhadap Peningkatan Keterampilan 

Berbicara Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Negeri 

Tanjungpinang”, karena tingkat  keterampilan berbicara pada siswa Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang tergolong cukup. 

 

  Rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga. Rumusan masalah yang 

pertama berkaitan dengan keterampilan berbicara siswa sebelum 

menggunakan media telepon benang kelas VII SMPN 6 Tanjungpinang tahun 

pelajaran 2013/2014. Rumusan masalah kedua berkaitan dengan keterampilan 

berbicara siswa sesudah menggunakan media telepon benang kelas VII SMPN 

6 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014. Rumusan masalah yang ketiga 

berkaitan dengan pengaruh penggunaan media telepon benang terhadap 

keterampilan berbicara siswa kelas VII SMPN 6 Tanjungpinang tahun 

pelajaran 2013/2014. 

 



 
 

  Tujuan dari penelitian ini juga ada tiga. Tujuan penelitian yang pertama, 

yaitu untuk mendiskripkan keterampilan berbicara siswa sebelum 

menggunakan media telepon benang siswa kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 6 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014. Tujuan 

penelitian yang kedua, yaitu Untuk mengetahui keterampilan berbicara siswa 

sesudah menggunakan media telepon benang siswa kelas kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014, dan 

tujuan penelitian yang ketiga, yaitu untuk mengetahui Ada atau tidaknya 

pengaruh media telepon benang terhadap peningkatan keterampilan berbicara 

siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang tahun 

pelajaran 2013/2014. 

 

2. Metodelogi Penelitian 

  Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 6 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 yang 

berjumlah 173 siswa. Sampel penelitian ini adalah 15 % dari jumlah siswa 

setiap kelas VII di SMPN 6 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014, 

sehingga jumlah sampel penelitian yaitu 44 siswa. Penelitian ini dilakukan di 

SMPN 6 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 kuantitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan nilai-

nilai yang diperoleh siswa dalam tes keterampilan berbicara siswa melalui 

media telepon benang, kemudian data diolah dalam bentuk kuantitatif karena 

data penelitian berupa angka-angka. Teknik Pengumpulan data yaitu cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian.  

3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

 Setelah melakukan penelitian dengan memberikan tes kepada siswa, maka 

diperoleh hasil penelitian bahwa telah terjadi peningkatan keterampilan 

berbicara siswa kelas VII SMPN 6 Tanjungpinang setelah menggunakan 

media telepon benang. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata skor keterampilan 

berbicara siswa. Pertsentase dan kualifikasi keterampilan berbicara siswa 

kelas VII SMPN 6 Tanjungpinang dijabarkan pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABEL 2 

PENCAPAIAN SEBELUM MELALUI MEDIA 

Pencapaian 

tujuan 

pembelajaran 

 

Kualifikasi  

Tingkat 

keberhasilan 

pembelajaran 

 

Jumlah siswa 

85%- 100% Sangat baik Berhasil  1 

65 - 84% Baik  Berhasil  16 

55 – 64% Cukup       Tidak berhasil  26 

0 – 54% Kurang baik Tidak berhasil  1 

JUMLAH                                                                           44 

 

TABEL 4 

PENCAPAIAN MELALUI MEDIA 

Pencapaian 

tujuan 

pembelajaran 

Kualifikasi  Tingkat 

keberhasilan 

pembelajaran 

Jumlah siswa 

85%- 100% Sangat baik Berhasil  2 

65 - 84% Baik  Berhasil  30 

55 – 64% Cukup       Tidak berhasil  12 

0 – 54% Kurang baik Tidak berhasil  0 

JUMLAH                                                                           44 

 

   Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan 

keterampilan berbicara siswa kelas VII SMPN 6 Tanjungpinang tahun 

pelajaran 2013/2014. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah siswa 

yang berhasil setelah menggunakan media telepon benang jika dibandingkan 

dengan jumlah siswa sebelum menggunakan media telepon benang. Sebelum 

menggunakan media telepon benang, siswa yang berhasil adalah 17 orang. 

Setelah menggunakan mendia telepon benang, siswa yang berhasil meningkat 

menjadi 32 orang. Hal ini berarti media telepon benang sangat berpengaruh 

di dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

  Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh media telepon benang terhadap peningkatan 

keterampilan berbicara siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 

Tanjungpinang dengan jumlah siswa sebanyak dan telah diambil sampel 

sebanyak 44 siswa dari 6 kelas. Dalam tes berbicara menggunakan  media 

telepon benang pada aspek intonasi, pengucapan, dan diksi bahasa Indonesia 

yang tepat dikatakan berhasil. 



 
 

  Dari jumlah sampel sebanyak 44 orang siswa yang sebelum menggunakan 

media telepon benang pada aspek intonasi mendapatkan jumlah nilai 120, 

aspek pengucapan mendapatkan jumlah 125, dan aspek diksi mendapatkan 

jumlah nilai 130. Sedangkan sesudah menggunakan media telepon benang 

aspek intonasi mendapatkan jumlah 162, aspek pengucapan mendapatkan 

jumlah 143, dan aspek diksi mendapatkan jumlah nilai 143, yang 

mendapatkan jumlah nilai tertinggi yaitu  intonasi dengan nilai 162. Dari 

ketiga aspek tesebut terdapat pengaruh media telepon benang terhadap 

peningkatan keterampilan berbicara siswa kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 6 Tanjungpinang. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti memberikan 

beberapa rekomendasi. Bagi Guru Bahasa Indonesia Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 6 Tanjungpinang disarankan agar bisa memberikan tugas buat 

siswa untuk melatihkan diri didepan kelasnya agar ketika disuruh tampil 

kedepan kelas mereka tidak merasa gugup dan gemetaran. Setiap siswa perlu 

meningkatkan lagi keterampilan berbicaranya dan berani tampil untuk 

membuktikan keberaniannya didepan teman-temannya. Tanpa disuruh guru, 

siswa sudah bisa bergerak sendiri. Siswa hendaknya bisa membedakan mana 

yang dinamakan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 
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