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Salah satu aspek keterampilan berbahasa yang sangat strategis untuk 
pengembangan kompetensi komunikatif adalah keterampilan berbicara. 
Keterampilan berbicara sebagai kemampuan produktif lisan menuntut banyak hal 
yang harus dikuasai oleh siswa, meliputi penguasaan aspek kebahasan dan 
nonkebahasaan. Kemampuan berbicara dengan segala macam bentuk dan 
ragamnya merupakan implementasi pengembangan kompetensi dan performansi 
berbahasa. Oleh sebab itu, untuk menguasai keterampilan berbicara tersebut 
dibutuhkan kepekaan dan kecakapan tersendiri, berbeda dengan yang dibutuhkan 
oleh keterampilan berbahasa yang lain. 

Penelitian ini terfokus pada kemampuan berbicara terutama berbicara 
reproduktif yang didesain sebagai penelitian deskriptif. Kemampuan hasil 
pembelajaran yang diteliti adalah kemampuan berbicara reproduktif setelah 
menyimak dongeng yang dikemas dengan media audio berupa kaset rekaman 
dongeng yang sekaligus sebagai salah satu instrumen untuk penelitian. 
Pengembangan desain penelitian ini merupakan rancangan penelitian yang 
berupaya memperoleh gambaran objektif kemampuan belajar siswa dengan 
menggunakan prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar, yaitu objektif dan reliabel. 

Seperangkat tujuan utama yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
memperoleh gambaran objektif: (1) kejelasan ucapan; (2) ketepatan intonasi;     
(3) penguasaan kosakata; (4) penguasaan kalimat; (5) kesesuaian isi cerita;         
(6) kepaduan isi cerita; (7) organisasi isi cerita; (8) pemahaman isi cerita;           
(9) kelancaran; (10) sikap tubuh; (11) ketepatan volume suara siswa kelas IV SDN 
Kasin Malang ketika menceritakan kembali dongeng. Berdasarkan jenis data yang 
diperoleh, maka pengolahan dan penyajiannya dalam penelitian ini dibuat dalam 
bentuk deskripsi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan menggunakan 
metode deskriptif penelitian ini berusaha menyajikan gambaran objektif 
kemampuan berbicara reproduktif siswa kelas IV SDN Kasin Malang. Hasil 
evaluasi yang berupa skor pada setiap aspek kuantitatif, sedangkan data verbal 
kemampuan berbicara tersebut dapat dideskripsikan secara kualitatif.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi dan 
melakukan penilaian ketika anak diberi kesempatan tampil menceritakan kembali 
dongeng yang telah disimaknya melalui tape recorder. Kemudian data tersebut 
diolah atau dianalisis dengan dua cara, yaitu: (1) untuk data kuantitatif yang 
berupa skor pengolahannya dilakukan dengan menyusun distribusi frekuensi, baik 
skor masing-masing subaspek maupun skor aspek dan keseluruhan dianalisis 
kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan histogram; (2) untuk data kualitatif 
yang berupa data verbal pengolahannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
analisis kebahasaan. 



Secara aspektual sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa siswa kelas IV SDN Kasin Malang dalam 
berbicara reproduktif: (1) mampu menguasai kejelasan ucapan; (2) mampu 
menguasai ketepatan intonasi; (3) mampu dalam penguasaan kosakata; (4) mampu 
dalam penguasaan kalimat; (5) mampu menguasai kesesuaian isi cerita; (6) belum 
mampu menguasai kepaduan isi cerita; (7) belum menguasai organisasi isi cerita; 
(8) mampu menguasai pemahaman isi cerita; (9) belum mampu menguasai 
kelancaran berbicara; (10) belum mampu dalam penguasaan sikap; (11) mampu 
menguasai ketepatan volume suara  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran utama yang perlu dikemukakan 
dalam penelitian ini hendaknya terus dilakukan pembenahan dan pembinaan 
pembelajaran bahasa khususnya peningkatan kemampuan berbicara di Sekolah 
Dasar. Upaya pembinaan hendaknya memperhatikan secara cermat kelemahan-
kelemahan yang terdapat pada penguasaan aspek-aspek kemampuan berbicara 
tersebut. 


