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Abstrak 

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan berbahasa produktif siswa 

kelas VIII SMP Pancasila Kubu Raya. Penelitian menggunakan metode deskriptif 

dengan bentuk kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 

teknik pengukuran, teknik wawancara dan teknik studi dokumenter dengan menelaah 

keterampilan berbahasa siswa. Penelaahan dilakukan dengan cara mengklarifikasikan 

bagian-bagian yang menjadi objek penelitian, khususnya keterampilan berbahasa 

produktif siswa. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman observasi, 

tes, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian adalah 

analisis teori. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterampilan berbahasa produktif 

siswa kelas VIII SMP Pancasila masih rendah dari 22 orang siswa yang memiliki 

keterampilan berbicara yang baik hanya 13,64%. Selanjutnya, keterampilan menulis 

hanya 22,72%. Hal tersebut disebabkan bahwa kurangnya rasa kepercayaan diri siswa 

dalam berekspresi di depan kelas. Selain itu dalam keterampilan menulis siswa masih 

mengalami kesulitan dalam tata tulis dengan benar, masih banyak yang tidak 

menggunakan huruf kapital dengan tepat dan masih banyak siswa yang 

mempersingkat kata. 

 

Kata Kunci: berbahasa produktif, keterampilan berbicara dan menulis. 

 

Abstract 

The research aims to describe the productive language skills of eighth grade students 

of Pancasila Kubu Raya Middle School. Research using descriptive methods with 

qualitative forms. Data collection techniques using observation techniques, 

measurement techniques, interview techniques and documentary study techniques by 

examining students' language skills. The study is done by clarifying the parts that are 

the object of research, especially the productive language skills of students. Data 

collection tools used are guidelines for observation, tests, interviews and 

documentation. Data analysis technique in research is theoretical analysis. The 

results showed that the productive language skills of eighth grade students of 

Pancasila Middle School were still lower than 22 students who had good speaking 

skills of only 13.64%. Furthermore, writing skills are only 22.72%. This is due to the 

lack of students' self-confidence in expressing in front of the class. Besides that, in 

writing skills students still experience difficulties in writing correctly, there are still 

many who do not use capital letters correctly and there are still many students who 

shorten words. 

 

Keywords: productive language, speaking and writing skills. 

 

  

 

PENDAHULUAN 

Keterampilan berbahasa merupakan keterampilan yang saling berkaitan antara 

ketermapilan satu dengan keterampilan yang lain. Komponen keterampilan 
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berbahasa merupakan aspek-aspek yang saling berkaitan yang mencakup empat 

komponen keterampilan yaitu; keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca, dan keterampilan menulis (Bowono, 2017; Tarigan, 

2008a; Lensun, 2015).  

Keterampilan mendengarkan dan membaca merupakan keterampilan 

berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan berbicara dan menulis bersifat 

produktif (Adawiyah, 2016; Mulyati, 2014). Keterampilan berbicara dan menulis 

merupakan keterampilan yang produktif. Dilihat dari sifatnya, keterampilan 

berbicara dan menulis bersifat produktif artinya menghasilkan pembicaraan atau 

tulisan. Keterampilan berarti siswa sebagai pembelajar bahasa tidak hanya mampu 

menguasai bahasa sebagai sebuah ilmu, tetapi juga dapat menerapkan atau 

menggunakan ilmu bahasa tersebut dalam kehidupannya. Kerjasama antara 

berbicara dan menulis, keduanya merupakan cara untuk mengungkapkan makna 

atau arti, bahkan keterampilan membaca juga merupakan gabungan dari 

keterampilan berbicara dan menulis, dimana dengan membaca kita dapat 

menemukan pengetahuan yang luas.  

Semakin banyak seseorang membaca maka semakin luas pengetahuannya 

sehingga hal tersebut dapat diaplikasikan dengan keterampilan berbicara dan 

menulis. Maka dari itu, proses berbicara dan menulis dihasilkan dari proses 

berpikir yang dituangkan dalam bentuk mengungkapkan secara langsung dan 

tidak langsung. Inilah yang menyebabkan keterampilan berbicara dan menulis 

siswa harus mampu dikuasai oleh siswa, untuk menggali keterampilan berpikir 

siswa dalam menghasilkan sesuatu dalam bentuk tulisan dan lisan.  

Kelas VIII SMP Pancasila sebagai subjek penelitian yang penulis temukan 

bahwa kelas VIII  memiliki nilai keterampilan yang standar KKM dibandingkan 

nilai di atas KKM. Sehingga umumnya semua siswa mampu untuk berbicara dan 

menulis. Namun, untuk keterampilan berbicara pada saat di depan kelas siswa 

banyak malu-malu dan hanya terfokus kepada teks, siswa tidak leluasa 

berekspresi dengan lawan bicara hal tersebut menjadi terlihat kaku.  

Selanjutnya keterampilan menulis, penulis melihat bahwa siswa kesulitan 

untuk menungkan ide-idenya tak jarang siswa hanya mampu menulis seadanya 

saja. Sebagian siswa kelas VIII yang memiliki keterampilan yang baik hanya 1-5 

orang saja dikarenakan siswa tersebut merupakan siswa yang benar-benar serius 

belajar dan memiliki prestasi di kelas. Sehingga untuk siswa yang lainnya hanya 

memiliki nilai yang sedang dan sebagian yang lain memiliki nilai yang kurang. 

Maka dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan keterampilan produktif yang 

dimiliki siswa kelas VIII SMP Pancasila masih kurang hal ini dapat dilihat dari 

hasil tes dan wawancara kepada guru bahasa Indonesa. Berdasarkan penjelasan 

dan beberapa alasan di atas, maka peneliti terdorong untuk mengetahui bagaimana 

keterampilan berbicara dan keterampilan menulis siswa kelas VIII SMP Pancasila 

Kubu Raya.  

Keterampilan berbahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.  

Keterampilan berbahasa ada yang bersifat reseptif dan produktif. Kedua kegiatan 

berbahasa ini saling melengkapi dalam keseluruhan aktivitas komunikasi. 

Menurut Mulyati et al. (2014) “Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan 

kecekatan menggunakan bahasa yang dapat meliputi mendengarkan/ menyimak, 
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berbicara, membaca, dan menulis”. Hal senada ditegaskan oleh Tarigan (2008a) 

“Keterampilan Berbahasa ialah melalui suatu hubungan urutan yang teratur mula-

mula pada masa kecil kita belajar  menyimak bahasa, kemudian berbicara, 

sesudah itu kita belajar membaca dan menulis”. Keempat keterampilan tersebut 

pada dasarnya merupakan suatu kesatuan, merupakan catur tunggal. Bahasa dari 

sudut pandang keterampilan bahasanya dibedakan menjadi dua, yaitu 

keterampilan berbahasa produktif dan keterampilan reseptif. Keterampilan reseptif 

tersebut mencakup keterampilam menyimak dan membaca sedangkan 

keterampilan produktif tersebut mencakup keterampilan berbicara dan 

keterampilan menulis.  

Berbicara sebagai sebuah keterampilan menurut Mulyati et al. (2014) 

“berbicara adalah kegiatan menyampaikan pesan kepada orang lain (penyimak) 

dengan media bahasa lisan”. Lebih lanjut ditegaskan oleh pendapat Saddhono dan 

Slamet (2014) “berbicara adalah sarana untuk mengkomunikasikan gagasan-

gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

pendengar atau penyimak”. Selanjutnya, Menurut Tarigan (2008a) “berbicara 

adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan”. 

Tujuan berbicara seseorang yang memiliki kemampuan berbicara akan lebih 

mudah dalam menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain, keberhasilan 

menggunakan ide itu sehingga dapat diterima oleh orang yang mendengarkan atau 

tidak diajak bicara selanjutnya, seseorang yang kurang memiliki kemampuan 

berbicara akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan ide gagasan kepada 

orang lain.  

Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi, Tarigan (2008a) agar 

dapat menyampaikan pikirian secara efektif, maka sebaiknya sang pembicara 

memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan, dia harus mampu 

mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengarnya, dan dia harus mengetahui 

prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu situasi pembicaraan, baik secara 

umum maupun perorangan.  

Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi, agar dapat 

menyampaikan secara efektif, Suharyanti (2011)  maka seharusnya pembicara 

memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan, pembicara harus 

mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap pendengar dan pembicara, 

baik secara umum atau perorangan. Mengungkapkan kata-kata atau bunyi 

artikulasi tujuannya untuk mengekspresikan dan menyampaikan gagasan, pikiran, 

perasaan. Menurut Depdiknas (2009) “jenis-jenis kegiatan berbicara terdiri atas 

berbicara formal dan berbicara informal”. Berbicara informal meliputi bertukar 

pikiran, percakapan, penyampaian berita, bertelepon, dan memberi petunjuk. 

Sedangkan berbicara formal antara lain, diskusi, ceramah. pidato, wawancara, dan 

bercerita (dengan situasi formal). Gagasan terkait teknik berbicara dikemukakan 

oleh Suharyanti (2011) menyatakan bahwa teknik berbicara terdiri dari tiga 

teknik, yaitu berbicara terpimpin, berbicara semi terpimpin dan berbicara bebas. 

Keberhasilan dalam berbicara tentunya ditentukan oleh banyak faktor. 

Secara garis besar faktor tersebut dapa dipilah menjadi dua bagian penting. 

Sebagaimana yang diutarakan oleh Faizah (2011) bahwa faktor-faktor yang 



Study Program of English Language Education 

ISBN: 978-623-93430-0-2 

 

142 | Proceedings of the 1st ICOLED – IKIP-PGRI Pontianak 

 

menunjang keefektifan berbicara terdiri dari dua faktor, yaitu faktor kebahasaan 

dan non kebahasaan. Seorang pembicara dapat menguasai masalah yang 

dibicarakan, seorang pembicara juga harus memperhatikan keberanian dan 

kegairahan. Selain itu, pembicara harus berbicara dengan jelas dan tepat. 

Mengukur tingkat keterampilan berbicara siswa dalam penelitian ini, 

peneliti akan menggunkan kemampuan berbicara dalam bentuk bermain drama. 

Pemberian tugas membuat teks drama dan memainkan dalam bentuk pentas 

drama. Menurut Husnul (2011) untuk dapat bermain peran sekurang-kurangnya 

yang di tuntut untuk dikuasai siswa, yaitu volume suara, artikulasi, kesesuaian 

dialog dengan ekspresi dan kerjasama kelompok.  

Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus 

melalui latihan, praktik yang benar dan teratur. Menurut Mulyati et al. (2014) 

“Menulis adalah suatu kegiatan menurunkan atau melukiskan lambang-lambang 

grafis dari suatu bahasa yang disampaikan kepada orang lain (pembaca) sehingga 

orang lain (pembaca) itu dapat membaca dan memahami lambang-lambang grafis 

tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh si penyamapainya (penulis)”. 

Menurut Suparno dan M. Yunus (dikutip dalam Saddhono dan Slamet, 2014, hal. 

152) “menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan 

(komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat medianya”.  

Tujuan menulis yaitu dapat menuangkan pikiran/ gagasan dan perasaannya 

melalui bahasa tulis, baik untuk diri sendiri atau orang lain, Sardila (2015). 

Contoh tujuan menulis untuk diri sendiri antara lain agar tidak lupa, agar rapi, 

untuk menyusun rencana dan untuk menata gagasan/ pikiran. Selanjutnya untuk 

orang lain antara lain untuk menyampaikan pesan, berita, informasi kepada 

pembaca, untuk mempengaruhi pandangan pembaca, sebagai dokumen autentik, 

dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi keterampilan menulis menurut 

Tarigan (2008b) ketiga faktor tersebut yang terpenting dapat mempengaruhi 

seseorang dalam membuat sesuatu tulisan yang baik, yaitu: (a) maksud dan tujuan 

penulisan, (b) pembaca dan pemirsa, (c) waktu dan kesempatan. Keterampilan 

menulis dapat diklarifikasikan berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda. 

Sudut pandang tersebut adalah kegiatan atau aktivitas dalam melaksanakan 

keterampilan menulis dan hasil dari produk menulis itu. Klarifikasi keterampilan  

menulis berdasarkan sudut padang kedua mengasilkan pembagian produk menulis 

atau lima kategori, karangan. Menurut Depdiknas (2009)  karangan terdiri dari 

narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, persuasi. Penilaian dengan pendekatan 

analitis merinci karangan ke dalam aspek-aspek atau kategori-kategori tertentu 

perincian kategori dalam setiap karangan dapat berbeda-beda variasinya. Kategori 

yang pokok hedaknya meliputi: (a) kualitas isi, (b) Organisasi dan penyajian, (c) 

gaya dan bentuk bahasa, (d) mekanik, tata bahasa, ejaan, tata baca, ketapian dan 

kebersihan tulisam, (e) respons efektif guru terhadap karya tulis.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keterampilan 

berbahasa produktif siswa serta faktor yang yang mempengaruhi  keterampilan 

berbahasa produktif siswa kelas VIII SMP Pancasila Kubu Raya. Terkait 

keterampilan berbahasa yang bersifat produktif sebelumnya telah banyak diteliti 

diantaranya Dewantara (2012) menelaah faktor penyebab kesulitan belajar siswa 

dalam pembelajaran keterampilan berbicara dan strategi guru untuk mengatasi 
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faktor penyebab kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran keterampilan 

berbicara. Pujiastuti at al. (2018) menjelaskan tentang kemampuan bahasa reseptif 

dan kemampuan bahasa produktif siswa tuna rungu di SDN inklusi di Kecamatan 

Montong Kabupaten Tuban.  

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Bungin (2005, hal. 20) menyatakan 

bahwa “Studi Kasus dalam khazanah metodologi, dikenal sebagai suatu studi 

yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan 

sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat 

kontenporer, kekinian”. Data dalam penelitian ini berupa dokumen hasil belajar, 

wawancara terhadap guru dan siswa dan hasil observasi dalam keterampilan 

berbahasa berbicara dan menulis siswa kelas VIII SMP Pancasila Kubu Raya.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Pancasila Kubu 

Raya. Data dikumpulkan dengan teknik observasi dan studi dokumenter terhadap 

keterampilan berbicara dan keterampilan menulis siswa. Data dianalisis 

menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Hubermen (dikutip dalam 

Sugiono, 2017, hal 337-341). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Seluruh data dikumpulkan berdasarkan keterampilan berbicara melalui tes 

keterampilan berbicara siswa kelas VIII SMP Pancasila yang dijadikan objek 

penelitian yang terdiri dari tiga (3) kategori  kriteria keterampilan berbicara baik, 

kriteria sedang, dan kriteria kurang dengan jumblah siswa dua dua (22) orang 

siswa. Siswa yang temasuk dalam kategori keterampilan berbicara baik dengan 

rentang nilai 90-80 berjumlah tiga (3) orang siswa. Selanjutnya, siswa dengan 

kategori keterampilan berbicara siswa sedang dengan rentang nilai 79-70 

berjumlah empat (4) orang siswa. Selanjutnya, siswa kategori keterampilan 

berbicara siswa kurang dengan rentang nilai 69-60 berjumlah lima belas (15) 

orang siswa. Hal ini dilihat pada saat pengambilan data keterampilan berbicara 

drama siswa. Bahwa berdasarkan hasil penelitian di kelas VIII terdapat kasus 

yaitu  pada saat pementasan drama siswa tidak mau maju di depan kelas tanpa 

membawa teks drama,  masih banyak siswa terlihat malu-malu untuk berekspresi, 

masih banyak siswa yang tidak serius untuk mementaskan drama tersebut. 

Sebagaian kecil siswa yang serius untuk mengikuti pembelajaran keterampilan 

berbicara drama. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan keterampilan 

berbicara siswa kelas VIII SMP Pancasila masih rendah. Hal tersebut dilihat dari 

penilaikan terampilan berbicara siswa kelas VIII SMP Pancasila Kubu Raya. 

Selanjutnya, berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian di atas, maka 

seluruh data dikumpulkan berdasarkan keterampilan menulis melalui tes 

keterampilan menulis siswa kelas VIII SMP Pancasila yang dijadikan objek 

penelitian yang terdiri dari tiga (3) kategori  kriteria keterampilan menulis baik, 

kriteria menulis sedang, dan kriteria menulis kurang dengan jumlah siswa dua dua 

(22) orang siswa. Siswa yang temasuk dalam kategori keterampilan menulis baik 

dengan rentang nilai 90-80 berjumlah empat (5) orang siswa. Selanjutnya, siswa 



Study Program of English Language Education 

ISBN: 978-623-93430-0-2 

 

144 | Proceedings of the 1st ICOLED – IKIP-PGRI Pontianak 

 

dengan kategori keterampilan menulis siswa sedang dengan rentang nilai 79-70 

berjumlah lima (6) orang siswa. Selanjutnya, siswa kategori keterampilan menulis 

siswa kurang dengan rentang nilai 69-60 berjumblah tiga belas (11) orang siswa.  

Hal ini dilihat pada saat pengambilan data keterampilan menulis teks drama siswa. 

Bahwa berdasarkan hasil penelitian di kelas VIII terdapat kasus yaitu siswa belum 

mampu menulis dengan rapi, masih terdapat penulisan huruf disingkat, 

penempatan tanda baca masih banyak yang kurang tepat, penempatan paragraf 

masih banyak yang salah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

keterampilan menulis siswa kelas VIII SMP Pancasila masih rendah. Hal tersebut 

dilihat dari penilaikan keterampilan menulis siswa kelas VIII SMP Pancasila 

Kubu Raya.berdasarkan ketiga kategori tersebut dari keterampilan berbicara dan 

keterampilan menulis memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda. Faktor yang 

mempengaruhi keterampilan berbicara dan menulis yaitu 1) Pada keterampilan 

berbicara faktor yang mempengaruhi yaitu siswa masih kesulitan untuk 

mengutarakan maksud dalam bahasa Indonesia baik faktor bahasa maupun non 

bahasa, kurangnya rasa percaya diri siswa pada saat di depan kelas, faktor terakhir 

siswa tidak mampu berbicara bahasa Indonesia dengan baik karena faktor 

lingkungan siswa masih menggunakan bahasa daerah. 2) Pada keterampilan 

menulis faktor yang mempengaruhi yaitu sumber belajar yang siswa miliki masih 

kurang seperti buku lks (LKS) hal ini karena rata-rata siswa yang bersekolah di 

SMP tersebut merupakan kalangan yang memiliki keterbatasan ekonomi, 

selanjutnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di SMP Pancasila 

masih belum memenuhi kebutuhan. 

Data ini diperoleh peneliti pada saat proses pemberian tes di sekolahan dan 

hasil dokumentasi yang didapatkan di SMP Pancasila tepatnya di kelas VIII. 

Penelitian dibantu dengan rekaman video untuk mendapatkan keterampilan 

berbicara. Sedangkan dokumen untuk mendapatkan keterampilan menulis dan 

faktor yang mempengaruhi siswa yang menjadi sumber penelitian. 

 

Deskripsi keterampilan berbicara siswa dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Siswa yang memiliki keterampilan berbicara baik terdiri dari tiga (3) 

orang siswa yang memiliki rentang nilai 90-80. Siswa yang memiliki kategori 

keterampilan berbicara sedang terdiri dari empat (4) orang siswa yang memiliki 

rentang nilai 79-70. dan Siswa yang memiliki keterampilan berbicara kurang 

terdiri dari lima belas (15) orang siswa. 

Peneliti menyimpulkan bahwa keterampilan berbicara siswa kelas VIII 

SMP Pancasila masih kurang. Hal ini disebabkan bahwa siswa belum mampu 

untuk berbicara di depan kelas dengan baik. Siswa masih malu-malu untuk 

mengunakan volume suara dengan nyaring, sebagian siswa memiliki artikulasi 

kurang jelas sehingga bunyi bahasa yang dikeluarkan masih samar-samar intonasi 

penekanan pada nada berbicara masih banyak yang kurang tepat. Masih banyak 

siswa yang tidak dapat berekspresi dengan baik hampir semua siswa tidak 

memiliki ekspresi yang sempurna, hal ini disebabkan siswa banyak yang malu-

malu.  

Identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar pernah diteliti oleh peneliti 

sebelumnya (lihat Dewantara, 2012; Azizah, 2013; Suhara 2017) Keterampilan 
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berbicara merupakan aspek penting dalam komunikasi dengan lawan bicara. 

Keterampilan ini perlu distimulus melalui kegiatan-kegiatan yang dapat 

meningkatkan kosakata yang dimiliki anak. (Utami, 2016) “Berbicara merupakan 

ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi–bunyi bahasa. 

kemampuan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan kata-kata untuk 

mengekspresikan pikiran, perasaan, gagasan dan perasaan”. Menurut (Masfiah, 

2013)“ Berbicara adalah suatu alat komunikasi yang baik saat digunakan anak. 

Kemampuan berbicara sendiri memenuhi kebutuhan penting dalam kehidupan 

anak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan berbicara adalah sarana untuk 

mengkomunikasikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, perasan 

seseorang. 

Berdasarkan tiga kategori terdapat perbandingan sesuai kriteria penilaian 

yaitu siswa yang memiliki keterampilan berbicara dengan baik, siswa yang 

memiliki keterampilan bericara dengan sedang dan siswa yang memiliki 

keterampilan berbicara kurang. Perbandingan setiap kasus dapat dilihat pada 

grafik keterampilan berbicara siswa kelas VIII. Seperti yang tergambar dari grafik 

berikut ini. 

 

 

Figur 1. Grafik Jumlah Pemerolehan Keterampilan Berbicara 

Berdasarkan ulasan diatas dari dua puluh dua (22) orang siswa yang 

mendapatkan nilai yang baik hanya 13,64%. Selanjutnya, yang mendapatkan nilai 

sedang hanya 18,18% dan yang mendapatkan nilai kurang ada 68.18%. Hasil ini 

didapati peneliti pada saat melakukan penelitian melalui tes ketermpilan berbicara 

dengan materi teks drama. Hal yang akan dinilai dalam pementasan drama 

(Husnul 2011) aspek yang akan dinilai dalam pementasan drama ini yaitu volume 

suara, artikulasi dan intonasi, kesesuaian dialog dengan ekspresi, unsur 

pendukung (properti, kostum, dan tata rias), kerjasama kelompok. Selanjutnya 

berdasarkan lima aspek penilaian tersebut didapatkan bahwa keterampilan 

berbicara siswa kelas VIII SMP Pancasila Kubu Raya masih kurang. Sebagian 

dari tiga (3) kategori baik, sedang, dan kurang tersebut memiliki kekurangan 
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dalam menempatkan artikulasi dan intonasi dengan tepat pada saat mementaskan 

drama, selan itu sebagian besar dari ketiga kategori tersebut masih belum mampu 

untuk mengekspresikan dialog dengan baik, terakhir sebagian besar siswa tidak 

memiliki unsur pendukung yang membuat drama tersebut semakin menarik.  

 

Deskripsi keterampilan menulis siswa dapat dijelaskan sebagai berikut; 

Siswa yang memiliki keterampilan menulis baik terdiri dari lima (5) orang 

siswa yang memiliki rentang nilai 90-80. Siswa yang memiliki kategori 

keterampilan menulis sedang terdiri dari enam (6) orang siswa yang memiliki 

rentang nilai 79-70. dan Siswa yang memiliki keterampilan berbicara kurang 

terdiri dari lima belas (11) orang siswa. 

 Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis 

siswa masih kurang. Hal ini disebabkan karena siswa belum mampu menulis 

dengan baik. Sebagian siswa hanya mampu menulis seadanya saja dan siswa 

masih kesulitan dalam menempatkan orientasitasi isi dengan tepat pendahuluan, 

isi dan penutup sehingga masih terdapat karangan yang tidak memiliki paragraf. 

Sebagian siswa masih kesulitan dalam merangkai kalimat dengan baik. Masih 

terdapat siswa yang menggunakan tanda baca tidak tepat. Masih kurang dalam 

penggunaan huruf kapital.  Menurut (Sobari, 2015) “Menulis merupakan suatu 

aktifitas produktif yang melibatkan emosional dan logika untuk menyampaikan 

pesan/informasi yang berupa ide, gagasan dan perasaan dengan menggunakan 

lambang-lambang yang telah disepakati kepada para pembacanya. Berdasarkan 

pendapat di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa menulis merupakan 

suatu kegitan menuangkan ide pikiran, perasaan melalui tulisan secara tidak 

langsung. 

Berdasarkan tiga kategori di atas terdapat perbandingan sesuai kriteria 

penilaian yaitu siswa yang memiliki keterampilan menulis dengan baik, siswa 

yang memiliki keterampilan menulis dengan sedang dan siswa yang memiliki 

keterampilan menulis kurang. Perbandingan setiap kasus dapat dilihat pada grafik 

keterampilan berbicara siswa kelas VIII. Seperti yang tergambar dari grafik 

berikut ini. 
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Figur 2. Grafik Jumlah Pemerolehan Keterampilan Menulis 

 Berdasarkan ulasan diatas dari dua puluh dua (22) orang siswa yang 

mendapatkan nilai yang baik hanya 22,72%. Selanjutnya, yang mendapatkan nilai 

sedang hanya 27,28% dan yang mendapatkan nilai kurang ada 50%. Hasil ini 

didapati peneliti pada saat melakukan penelitian melalui tes ketermpilan menulis 

dengan materi menulis karangan teks persuasi. Menulis teks persuasi merupakan 

salah satu keterampilan menulis yang berfungsi untuk mengajak pembaca terkait 

dengan topik apa yang ditulis yang berisi berisi paparan berdaya bujuk, ajak, 

ataupun himbauan yang dapat membangkitkan ketertarikan pembaca, (Margaresy, 

2018; Bomasati, 2019). 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bahwa keterampilan menulis siswa 

kelas VIII SMP Pancasila masih kurang. Karena berdasarkan 5 aspek penilaian 

teks persuasi siswa yang memiliki keterampilan menulis dengan kategori baik 

terdiri dari 22,72%. Siswa yang memiliki keterampilan menulis dengan kategori 

sedang terdiri dari 27,28%. dan siswa yang memiliki keterampilan menulis 

dengan kategori kurang terdiri dari 50%. Dari ketiga kategori baik, sedang, kurang 

tersebut memiliki kekurangan dalam menempatkan organisasi dengan baik banyak 

ditemukan siswa hanya mampu menulis dengan 1 paragraf saja, selain itu masih 

terdapat kalimat yang digunkan siswa berbelit-belit dan susah dipahami. 

Selanjutnya, diksi yang masih terdapat kekeliruan dan siswa belum mampu 

menggunakan ejaan dan tata tulis dengan benar sehingga tata tulis berantakan dan 

sulit untuk dibaca. 

 Selain itu, berdasarkan pengamatan peneliti pada saat mengikuti 

pembelajaran di kelas, bahwa penilaian peneliti hampir sama dengan sikap siswa 

di dalam kelas pada saat mengikuti pembelajaran. Siswa kelas VIII lebih cendrung 

banyak tidak serius dibandingkan dengan serius. Sehingga terlihat bahwa tidak 

heran jika keterampilan berbicara dan keterampilan menulis siswa siswa kelas 

0

2

4

6

8

10

12

Keterampilan Menulis

Kategori Baik

Kategori Sedang

Kategori Kurang

5

6

11

Grafik Jumlah Pemerolehan Keterampilan Menulis



Study Program of English Language Education 

ISBN: 978-623-93430-0-2 

 

148 | Proceedings of the 1st ICOLED – IKIP-PGRI Pontianak 

 

VIII SMP Pancasila Kubu Raya masih kurang. Siswa yang memiliki keterampilan 

berbicara dan menulis baik yaitu siswa yang benar-benar serius dalam belajar dan 

yang memiliki rengking di kelas. Selain itu siswa yang memiliki keterampilan 

berbicara dan menulis sedang siswa yang memang benar-benar memiliki 

kemampuan yang standar dan masih mengikuti perintah guru. Siswa yang 

memiliki keterampilan berbicara dan menulis kurang merukan siswa yang benar-

benar sulit untuk diatur dan diarahkan. Maka dari itu, tidak heran kasus yang 

ditemuakan pada keterampilan berbahasa produktif siswa kelas VIII SMP 

Pancasila Kubu Raya masih kurang. Studi serupa terkait keterampilan berbicara 

produktif siswa pernah dilakukan diantaranya (lihat Halidjah,2010; Zulaeha, 

2013; Pujiastuti, 2018). Adapun perbandingan antara keterampilan berbicara dan 

menulis siswa dapat kita lihat pada grafik dibawah ini. 

 

 

Figur 3. Grafik Perbandingan Jumlah Pemerolehan Keterampilan Berbicara 

dan Menulis 

Grafik di atas menunjukan nilai pemerolehan keterampilan berbahasa produktif 

siswa kelas VIII SMP Pancasila Kubu Raya dengan cara menilai hasil tes tiap-tiap 

keterampilan selanjutnya mengelompokan menjadi tiga kategori siswa yang 

memiliki keterampilan baik, siswa yang memiliki keterampian sedang dan siswa 

yang memiliki keterampilan kurang. Dari ketiga objek tersebut peneliti 

memperoleh hasil penelitian bahwa keterampilan berbahasa produktif siswa kelas 

VIII SMP Pancasila Kubu Raya masih kurang dengan jumlah siswa yang 

memiliki keterampilan berbicara kurang sebanyak 68.18% dan yang memiliki 

keterampilan menulis kurang sebayak 50%. Hal ini menunjukan bahwa ketuntasan 

siswa dalam keterampilan berbicara produktif masih rendah. 

Rendahnya keterampilan berbahasa produktif siswa dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara dan menulis 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Keterampilan berbicara Keterampilan menulis

Grafik Perbandingan Jumlah Pemerolehan 

Keterampilan Berbicara dan Menulis

Kategori Baik Kategori Sedang Kategori Kurang

3

5

15

5

6

11



Study Program of English Language Education 

ISBN: 978-623-93430-0-2 

 

Proceedings of the 1st ICOLED – IKIP-PGRI Pontianak | 149 

 

berdasarkan hasil penelitian disebabkan karena kurangnya rasa percaya diri siswa 

pada saat di depan kelas, siswa masih kesulitan mengutarakan maksud dengan 

bahasa Indonesia baik dari faktor bahasa maupun non bahasa, selanjutnya siswa 

masih terpengaruh dengan bahasa daerah sehingga tak jarang siswa menggunakan 

bahasa daerah untuk bertanya ataupun berbicara pada saat pembelajaran bahasa 

Indonesia. Selain itu faktor yang mempengaruhi keterampilan menulis siswa 

masih sulit dalam merangkai kata-kata dengan baik, siswa masih kesulitan dalam 

penempatan huruf kapital, kurangnya penguasaan ejaan yang disempurnakan atau 

PUEBI. Identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar pernah diteliti oleh peneliti 

sebelumnya (lihat Dewantara, 2012; Azizah, 2013; Suhara 2017) Keterampilan 

berbicara merupakan aspek penting dalam komunikasi dengan lawan bicara. 

Keterampilan ini perlu distimulus melalui kegiatan-kegiatan yang dapat 

meningkatkan kosakata yang dimiliki anak. (Utami, 2016) “Berbicara merupakan 

ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi–bunyi bahasa. 

kemampuan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan kata-kata untuk 

mengekspresikan pikiran, perasaan, gagasan dan perasaan”. Menurut (Masfiah, 

2013)“ Berbicara adalah suatu alat komunikasi yang baik saat digunakan anak.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

diambil kesimpulan secara umum bahwa keseluruhan siswa masih mengalami 

permasalahan pada perkembangan keterampilan berbicara maupun keterampilan 

menulis dan siswa masih cenderung menunjukan ketidak mampuan dan bersikap 

menyerah dalam belajar. Secara khusus dalam penelitian ini terdapat beberapa 

kesimpulan, antara lain: 1) Keterampilan berbicara siswa dari hasil penelitian 

menunjukan bahwa dari dua puluh dua (22) orang siswa yang mendapatkan nilai 

baik ada 13,64%, yang mendapatkan nilai sedang ada 18,18% dan yang 

mendapatkan nilai kurang ada 68,18%. Hal ini disebabkan dalam keterampilan 

berbicara masih mengalami kendala pada volume suara pada saat berada di depan 

kelas, artikulasi kurang jelas dan penempatan intonasi kurang tepat, tidak mampu 

berekspresi dengan baik pada saat berdialog dan kurangnya rasa kepercayaan diri 

siswa pada saat berada di depan kelas. 2) Keterampilan menulis siswa dari hasil 

penelitian menunjukan bahwa dari dua puluh dua (22) orang siswa yang 

mendapatkan nilai baik ada 22,72%, yang mendapatkan nilai sedang 27,28% dan 

yang mendapatkan nilai kurang 50%. Hal ini disebabkan dalam keterampilan 

menulis masih mengalami kendala dalam kerapian tulisan, masih kesulitan 

menempatkan oriantasi penulisan dengan benar, masih banyak yang tidak 

menggunakan huruf kapiatal dengan tepat dan masih banyak siswa yang 

mempersingkat kata. 3) Faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara dan 

menulis berdasarkan hasil penelitian hal tersebut disebabkan karena kurangnya 

rasa percaya diri siswa pada saat di depan kelas, siswa masih kesulitan 

mengutarakan maksud dengan bahasa Indonesia baik dari faktor bahasa maupun 

non bahasa, selanjutnya siswa masih terpengaruh dengan bahasa daerah sehingga 

tak jarang siswa menggunakan bahasa daerah untuk bertanya ataupun berbicara 

pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu faktor yang mempengaruhi 

keterampilan menulis siswa masih sulit dalam merangkai kata-kata dengan baik, 
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siswa masih kesulitan dalam penempatan huruf kapital, kurangnya penguasaan 

ejaan yang disempurnakan atau PUEBI.  

Saran peneliti dalam upaya meningkatkan keterampilan berbahasa 

produktif siswa kelas VIII SMP Pancasila Kubu Raya, sebagai berikut: 1) Guru 

hendaknya menciptakan suasana strategi mengajar untuk meningkatkan minat 

belajar siswa. 2) Lembaga dan dewan guru hendaknya mencukupi sarana dan 

prasarana pendukung kegiatan pembelajaran agar membantu minat belajar siswa 

dengan baik. 3) Lembaga dan dewan guru hendaknya melakukan upaya 

mengembangkan bakat siswa dalam meningkatkan keterampilan berbahasa 

produktif siswa. 4) Motivasi di akhir pembelajaran merupakan solusi yang sangat 

diperlukan untuk rangsangan belajar yang sangat baik. 
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