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MOTTO 

 

 Hari ini harus lebih baik dari pada hari kemarin, hari 
esok harus lebih baik daripada hari ini termasuk orang 
yang beruntung.  Hari ini sama dengan hari kemarin 
termasuk orang yang merugi sedangkan hari esok lebih 
buruk daripada hari ini termasuk orang yang sangat 
celaka. 

. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa 
memberi manfaat kebaikan bagi orang lain. 

. Tidak ada kata terlambat dalam belajar, tidak ada 
istilah gagal dalam meraih cita-cita, karena hidup adalah 
sukses dan belajar. 

. Selagi masih muda dan sehat teruslah berjuang di 
jalan Allah swt. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa Negara di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki fungsi yang sangat dominan 

dalam segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa Indonesia 

harus dipelajari, dikembangkan, dan dioptimalkan penggunaannya maupun 

fungsinya. Melalui mata pelajaran Bahasa Indonesia diharapkan tumbuh sikap 

bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia sehingga akan tumbuh juga 

kesadaran akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam bahasa 

Indonesia. 

Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam berkomunikasi. 

Keterampilan berbicara merupakan komponen terpenting dalam 

berkomunikasi. Karena keterampilan berbicara merupakan sarana untuk 

berkomunikasi dua arah antara pembicara dan lawan bicara dengan alat berupa 

bahasa secara langsung. Dalam kehidupan setiap hari seseorang lebih banyak 

berkomunikasi secara lisan dibandingkan dengan tulis. Dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia keterampilan berbicara perlu mendapatkan perhatian, agar 

siswa mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. 

Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang wajib diberikan dari 

jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Hal itu dikarenakan 

bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa Negara di 

1 
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Indonesia. Menurut Oka (dalam Muslich, 2009: 108), menyatakan bahwa 

sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: lambang 

kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan 

sebagai alat perhubungan antar budaya atau daerah. Berdasarkan pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di 

Indonesia memiliki fungsi yang beragam, diantaranya adalah sebagai lambang 

kebanggaan nasional karena dipakai secara luas dan sangat dijunjung tinggi, 

sebagai lambang identitas nasional, alat untuk mempersatukan seluruh bangsa, 

dan sebagai alat perhubungan antar budaya atau daerah karena bahasa 

Indonesia dapat dipakai oleh suku-suku bangsa yang berbeda bahsanya 

sehingga mereka dapat saling berhubungan.  

Untuk mewujudkan fungsi bahasa Indonesia, perlu diadakannya suatu 

pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dengan harapan bahasa 

Indonesia bisa diakui oleh setiap warga negara Indonesia. Pengembangan 

bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan upaya yang strategis melalui 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembinaan dan pengembangan yang berhasil 

akan memberikan suatu dampak yang positif bagi kemajuan berbagai aspek 

bangsa Indonesia. Untuk meningkatkan mutu dalam penggunaan bahasa 

Indonesia, pengajarannya dilakukan mulai sejak dini, yakni mulai dari sekolah 

dasar yang nantinya digunakan sebagai landasan atau dasar pendidikan ke 

dalam jenjang yang lebih tinggi. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar dapat diketahui dari keterampilan berbahasa yang terdiri dari 
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keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan  (Muslich, 

2009:109).  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penguasaan 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diketahui dari keterampilan yang 

dimiliki seseorang dalam aspek membaca, menulis, berbicara, dan 

mendengarkan. Setiap keterampilan dalam bahasa mempunyai keterkaitan 

antara satu dengan yang lainnya. Keterampilan membaca merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang memiliki peran sangat penting. Tujuan membaca 

pada umumnya adalah untuk memperoleh informasi, mencakup isi dan 

memahami makna yang terkandung dalam suatu bahan bacaan. Dengan 

membaca, seseorang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Semakin 

banyak seseorang dalam membaca, maka semakin luas pula wawasannya. 

Dalam aktivitas membaca, seseorang tak lepas dari suatu bahan bacaan atau 

wacana. Membaca merupakan proses yang dilakukan oleh pembaca untuk 

memperoleh isi atau pesan yang terkandung di dalam suatu bacaan yang terdiri 

dari beberapa paragraf di dalamnya. Untuk mengetahui isi dari paragraf 

tersebut maka terlebih dahulu harus mengetahui pokok pikiran atau inti bacaan 

dalam paragraf. 

Bahasa memungkinkan manusia untuk saling berkomunikasi, saling 

berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan 

kemampuan intelektual. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi 

yang sangat penting yakni sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. 

Mengingat fungsi yang diemban oleh bahasa Indonesia sangat banyak, maka 
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kita perlu mengadakan pembinaan dan pengembangan terhadap bahasa 

Indonesia. Tanpa adanya pembinaan dan pengembanagan tersebut bahasa 

Indonesia tidak akan dapat berkembang, sehingga dikhawatirkan bahasa 

Indonesia tidak dapat mengemban fungsi-fungsinya. Salah satu cara dalam 

melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu adalah 

melalui mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah. Pembinaan dan 

pengembangan kemampuan dan keterampilan berbahasa yang diupayakan di 

sekolah berorientasi pada empat jenis keterampilan berbahasa, yaitu 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan 

keterampilan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut berhubungan 

erat satu dengan yang lain. 

Bahasa sangat penting dalam proses komunikasi, tetapi kita mungkin 

belum menyadari tingkat kepentingannya. Kebanyakan kita cenderung 

mengabaikan penggunaan bahasa yang baik dan benar karena belum terbiasa 

mempelajari dan melatihnya di dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ide sudah 

dituliskan, kita sudah merasa puas dan ketika orang lain tidak memahaminya, 

kita cenderung menyalahkan pembaca. Selanjutnya juga apabila gagasan telah 

disampaikan, kita merasa puas dan ketika pendengar tidak memahami, kita 

cenderung menyalahkan pendengar.  

Bahasa merupakan sarana untuk saling berkomunikasi, saling berbagi 

pengalaman, serta untuk meningkatkan kemampuan intelektual. Hal ini berarti 

bahwa bahasa memiliki peran yang penting bagi manusia. Standar kompetensi 

mata pelajaran Bahasa Indonesia disusun untuk meningkatkan kompetensi 
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berbahasa Indonesia secara nasional. Saat ini berbagai informasi dan kemajuan 

ilmu pengetahuan hadir yang tidak dapat dicegah. Bagi sebagian masyarakat 

hal tersebut bermanfaat bagi kehidupan. Oleh sebab itu, seorang guru dituntut 

untuk mampu mencapai kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Saat ini 

pengajaran Bahasa Indonesia masih didominasi oleh aspek-aspek pengetahuan. 

Para pelajar lebih banyak belajar tentang bahasa, bukan belajar berbahasa, 

sehingga kemampuan para siswa untuk menyusun sebuah karya pikir 

berbentuk tulis ataupun lisan belum memadai. Bentuk-bentuk tes atau ujian 

didominasi oleh tes ujian berbentuk pilihan ganda. Hal itu untuk mengevaluasi 

aspek pengetahuan siswa dan diarahkan pada kemampuan berbahasa. Guru 

jarang melatih atau memberi tugas praktik berbicara dan laporan lisan yang 

dapat mengungkapkan kreativitas berbahasa Indonesia bagi siswa. Pengajaran 

bahasa lebih menitikberatkan pengetahuan kebahasaan tersebut yang 

dampaknya akan terbawa sampai ke perguruan tinggi. Padahal dalam 

kurikulum pengajaran secara jelas dan tegas terdapat tujuan pengajaran Bahasa 

Indonesia supaya para siswa terampil berbahasa Indonesia. 

Kegiatan belajar merupakan bagian dari proses pendidikan bagi anak 

yang semakin mengalami kemunduran. Belajar semakin dianggap sebagai 

suatu kegiatan yang membosankan dan tidak berkembang. Pada tiap sekolah, 

situasinya tidak jauh berbeda, anak-anak umumnya kurang memiliki minat 

belajar dan kurang termotivasi dalam belajar. Guru mengajar dengan materi 

yang sama dari tahun ke tahun dengan catatan yang sama, banyaknya materi 
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hafalan, gaya mengajar tidak berubah, tanpa menggunakan media pengajaran, 

standar, formal, dan baku. 

Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian di MA Al Mahrusiyah 

Lirboyo dapat ditemui gejala atau fenomena pada pelajaran Bahasa Indonesia 

sebagai berikut: 

1. Hanya sebagian kecil siswa yang dapat berbicara dengan baik, siswa belum 

terbiasa berbicara di depan kelas. 

2. Pada waktu praktek berbicara yaitu melaksanakan diskusi/debat belum 

maksimal karena sebagian siswa belum punya pengalaman untuk berbicara 

di depan umum. 

3. Kurangnya kemampuan siswa dalam berbicara meskipun hanya 

menceritakan pengalamannya sehari-hari. 

4. Kurangnya teori dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena siswa kurang 

ada minat untuk membaca buku-buku pelajaran. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, menunjukkan bahwa kemampuan 

berbicara siswa tergolong rendah. Peneliti telah berupaya untuk memperbaiki 

kemampuan siswa dalam berbicara seperti dengan latihan debat, diskusi, 

membaca puisi, membaca berita, memperkenalkan diri di depan kelas. Namun 

usaha tersebut belum memperlihatkan hasil belajar yang optimal. Hasil belajar 

siswa tetap saja belum mencapai kriteria ketuntasan. Rendahnya kemampuan 

siswa dalam berbicara, memberikan suatu ide pada penulis untuk memperbaiki 

metode pembelajaran yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti akan 

menggunakan metode debat untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
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berbicara. Karena dengan metode debat siswa dapat memecahkan masalah 

yang dihadapinya dalam belajar. Metode ini memiliki kelebihan antara lain 

siswa dapat lebih memahami isi pelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan 

siswa untuk bisa terampil berbicara di depan umum. 

Berbicara berhubungan  erat dengan perkembangan kosa kata yang 

diperoleh anak melalui kegiatan menyimak dan membaca. Kematangan dalam 

perkembangan bahasa juga merupakan suatu keterlambatan dalam kegiatan 

suatu bahasa. Juga kita sadari bahwa keterampilan-keterampilan yang 

diperlukan bagi kegiatan berbicara yang efektif banyak persamaannya dengan 

yang dibutuhkan bagi komunikasi efektif dalam keterampilan-keterampilan 

berbahasa yang lain  (Tarigan, dkk. 1988). 

Dalam keterampilan berbicara termasuk sulit diajarkan karena 

menuntut kesiapan, mental, dan keberanian siswa untuk tampil didepan orang 

lain. Keterampilan berbicara siswa Kelas X  Bahasa 1 MA Al Mahrusiyah 

Lirboyo belum maksimal. Oleh karena itu, penulis disini mengkaji 

keterampilan berbicara dalam meningkatkan peserta didik untuk 

berkomunikasi dengan baik dan benar baik secara lisan maupun tulis. 

Salah satu media yang dapat dipilih untuk  meningkatkan kemampuan 

berbicara adalah dengan cara mengadakan diskusi kelompok. Media diskusi 

pada dasarnya suatu bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah, baik dalam 

kelompok kecil maupun dalam kelompok besar, dengan tujuan untuk 

mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai 

suatu masalah.   
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Mengutip dari pendapat  Firman Aziz, MKU, dari Universitas 

Pendidikan Indonesia dalam jurnal yang berjudul “Model Pembelajaran Debat 

untuk Meningkatkan Kemahiran Berbicara Berbahasa Indonesia Siswa 

Sekolah Menengah Atas”. Tulisan ini dilatarbelakangi fenomena pembelajaran 

berbicara khususnya pembelajaran debat yang cenderung konvensional. 

Penelitian Beeby dalam Tarigan (1986: 1) mengatakan kelemahan umum 

pengajaran bahasa di sekolah terletak dari segi metodologi pengajaran. Tulisan 

ini diawali dengan masalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran debat oleh 

siswa SMA di Kota Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pembelajaran 

berbicara yang selama ini berlangsung masih berpusat pada guru dan guru 

jarang mempraktikkan pembelajaran debat, 2) Pengembangan model 

pembelajaran debat dilakukan melalui: tahap perencanaan, tahap pelaksanaaan, 

dan tahap pengembangan, dan 3) Model pembelajaran debat terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara. Berdasarkan hasil penelitian dari hasil 

kumulasi olah data penelitian, maka dapat disimpulkan hasil pemberlakuan 

kesatu setiap individu dalam pembelajaran berbicara memiliki nilai rata-rata 

akhir 52,53 sedangkan hasil pemberlakuan kedua setiap individu dalam 

pembelajaran berbicara memiliki nilai rata-rata akhir 64,83. Ini menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata pemberlakuan kedua lebih besar dibandingkan dengan 

nilai rata-rata pemberlakuan kesatu, yaitu 64,83 > 52,53. Dengan demikian, 

hipotesis penelitian ini diterima atau terbukti ada peningkatan hasil belajar 

siswa. 

http://jurnal.upi.edu/3220/view/2384/model-pembelajaran-debat-untuk-
meningkatkan-kemahiran-berbicara-berbahasa-indonesia-siswa-sekolah-
menengah-atas.html 

 

Dari uraian di atas maka penulis memberi judul pada skripsi ini 

“Peningkatan  Keterampilan Berbicara Menggunakan Metode Debat Pada  

Siswa Kelas X Bahasa 1 MA Al Mahrusiyah Lirboyo Kecamatan  Mojoroto 

Kota Kediri”.   

 

 

 

 

 

 

http://jurnal.upi.edu/3220/view/2384/model-pembelajaran-debat-untuk-meningkatkan-kemahiran-berbicara-berbahasa-indonesia-siswa-sekolah-menengah-atas.html
http://jurnal.upi.edu/3220/view/2384/model-pembelajaran-debat-untuk-meningkatkan-kemahiran-berbicara-berbahasa-indonesia-siswa-sekolah-menengah-atas.html
http://jurnal.upi.edu/3220/view/2384/model-pembelajaran-debat-untuk-meningkatkan-kemahiran-berbicara-berbahasa-indonesia-siswa-sekolah-menengah-atas.html
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian  latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Upaya guru untuk mengatasi kesulitan belajar berbicara kelas X MA Al 

Mahrusiyah. 

2. Kesulitan-kesulitan guru untuk mengajarkan keterampilan berbicara siswa 

kelas X Bahasa 1 MA Al Mahrusiyah Lirboyo. 

3. Kesulitan-kesulitan siswa kelas X Bahasa1 MA Al Mahrusiyah Lirboyo  

Kediri saat belajar berbicara.  

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan maka penulis membatasi 

permasalahan pada : Peningkatan Keterampilan Berbicara Menggunakan 

Metode Debat Pada Siswa Kelas X Bahasa 1 MA Al Mahrusiyah Lirboyo 

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah  pembelajaran berbicara  pra siklus dalam meningkatkan 

kemampuan siswa kelas X  Bahasa 1 di MA Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri? 

2. Bagaimanakah peningkatan siklus I dan siklus II melalui metode debat pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas X  Bahasa 1 MA Al 

Mahrusiyah Lirboyo? 

3. Bagaimanakah kemampuan siswa dalam sistem pembelajaran debat? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, 

tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan penggunaan sistem pengajaran debat 

dalam   meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas X MA Al 

Mahrusiyah Lirboyo  Kediri. 

2. Untuk mengetahui kemampuan berbicara agar dapat ditingkatkan melalui 

metode debat siswa kelas X  MA Al Mahrusiyah Lirboyo 

3. Mendeskripsikan kemampuan siswa dalam sistem pengajaran debat. 
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F. Manfaat Penelitian 

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat 

mempunyai konstribusi terhadap : 

1. Siswa 

a. Siswa lebih termotivasi untuk meningkatkan proses belajarnya. 

b. Siswa lebih memahami teori-teori yang terdapat pada pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

c. Siswa mampu mengaplikasikan teori yang telah didapat ke dalam 

permasalahan nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. 

2. Guru 

a. Guru lebih profesional dalam menjalankan tugas mengajar untuk 

merangsang motivasi siswa dalam pembelajaran. 

b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam peningkatan pembelajaran 

di kelas, khususnya pada materi teori pelajaran Bahasa Indonesia 

3. Sekolah 

Dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas, dapat memberikan 

masukan kepada seluruh warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan 

dalam menyelesaikan masalah pendidikan dan pembelajaran serta 

menerapkan prinsip pembelajaran berbasis penelitian. 
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Mengingat pentingnya penelitian ini dalam berbagai faktor, maka 

manfaat penelitian ini ditinjau dari dua segi, yaitu : 

1. Secara Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu 

pengetahuan  khususnya tentang penggunaan metode diskusi sebagai 

usaha untuk meningkatkan   kemampuan  berbicara kelas X Bahasa I MA 

Al Mahrusiyah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konsep 

pembelajaran    guna meningkatkan berbicara siswa kelas X  Bahasa I 

MA Al Mahrusiyah 

2. Secara Praktis Bagi Guru 

          Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan metode bagi 

guru guna  mengembangkan pembelajaran berbicara kelas X Bahasa I MA Al 

Mahrusiyah melalui metode diskusi, kemudian dapat menjadi alternatif cara 

belajar berbicara yang efektif dan tepat bagi siswa, serta dapat menjadi 

sumbangan ide untuk memperbaiki sistem pembelajaran berbicara yang lebih 

baik bagi sekolah. 
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