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ABSTRAK 

 

AkhmadAzwarMaulid. NIM : 1681100035. KEEFEKTIVAN METODE 

PRACTICE-REHEARSAL PAIRS DALAM PEMBELAJARAN BERBICARA 

PADA SISWA KELAS VIISMP NEGERI 1 BUMIJAWAKABUPATEN 

TEGALTAHUN AJARAN 2017/2018. Tesis. Program Studi Pascasarjana 

Universitas Widya Dharma Klaten. 2018.  

Penelitian Eksperimen ini bertujuan (1) Mendeskripsikan keefektifan 

metode practice-rehearsal pairs dalam pembelajaran berbicara pada siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Bumijawa.(2) Membandingkan pembelajaran berbicara 

menggunakan metode konvensional dengan metode practice-rehearsal pairs 

padasiswakelas VII SMP Negeri 1 Bumijawa. 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Berdasarkan analisis 

data, nilai rata-rata yang diperoleh kelas kontrol lebih kecil dari pada kelas 

eksperimen. Nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 65,835, sedangkan nilai rata-rata 

yang diperoleh kelas eksperimen sebesar 75,621. Selain itu, perolehan skor 

tertinggi kelas eksperimen masih lebih baik dari pada kelas kontrol. Pada kelas 

kontrol, skor tertinggi yang berhasil dicapai sebesar 80, sedangkan pada kelas 

eksperimen skor tertinggi sebesar 87,5. Kemudian, jumlah siswa kelas eksperimen 

yang berhasil mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) juga lebih banyak 

jika dibandingkan dengan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, yang berhasil 

mencapai KKM sebanyak 15 atau atau 51,7%, sedangkan pada kelas kontrol 

hanya 5 siswa yang berhasil mencapai KKM atau 16,67%.  

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode practice-rehearsal 

pairs dapat meningkatkanketerampilan siswa dalam berbicara serta mampu 

mendorong minat siswa untuk lebih menyukai pembelajaran berbicara, ditandai 

dengan kemampuan siswa dalam menyampaikan pengenalan tokoh yang 

,menjelaskanmasalah yag dihadapi tokoh, menjelaskan penyelesaian masalah 

dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan nonkebahasaan.Hal ini diperkuat 

oleh hasil pengujian hipotesis. Pada pengujian hipotesis diperoleh harga thitung 

sebesar 5,161 yang ternyata lebih besar dari ttabel pada dk.= 57 untuk taraf 

signifikansi 5% sebesar 2,003. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode practice-rehearsal 

pairs  efektif dalam  pembelajaran berbicara pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Bumijawa tahun pelajaran 2017/2018 

 

Kata kunci : Keefektifan, Practice- Rehearsal Pairs, Berbicara 
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ABSTRACT 

 Akhmad Azwar Maulid. NIM: 1681100035. EFFECTIVENESS OF 

PRACTICE-REHEARSAL PAIRS METHOD IN LEARNING SPEAKS IN 

STUDENTS CLASS VII SMP NEGERI 1 BUMIJAWAKABUPATEN 

TEGALTAHUN AJARAN 2017/2018. Thesis. Graduate Language Education 

Program of Widya Dharma University of Klaten. 2018. 

 

This experimental study aims to (1) Describe the effectiveness of 

practice-rehearsal pairs method in speaking learning in grade VII students of SMP 

Negeri 1 Bumijawa. (2) Compar the teads of speaking using conventional method 

with practice-rehearsal pairs method in grade VII students of SMP Negeri 1 

Bumijawa. 

 

This approach uses a quantitative approach and the method used in this 

study is the experimental method. Based on data analysis, the average value 

obtained by the control class is smaller than the experimental class. The average 

value of the control class is 65.835, while the average value obtained by the 

experimental class is 75,621. In addition, the highest score of the experimental 

class is still better than the control class. In the control class, the highest score 

achieved was 80, while in the experimental class the highest score was 87.5. 

Then, the number of experimental class students who achieve the KKM 

(Minimum Criterion Score) is also more than the control class. In the 

experimental class, the number of KKM reached 15 or 51.7% while in the control 

class only 5 students reached KKM or 16.67%. 

 

 

Research shows that the use of practice-rehearsal pairs method can 

improve students' speaking skill as well as able to encourage students' interest to 

prefer speech learning, characterized by students' ability to convey character 

recognition which explains the problem's problem faced by the character, explains 

the reason for problem solving by taking into account linguistic and non-

omnipotence. This is reinforced by the results of hypothesis testing. In testing the 

hypothesis obtained tcount of 5.161 which was larger than ttable at dk = 57 for 

5% significance level of 2,003. 

 

Thus, it can be concluded that the method of practice-rehearsal pairs is 

effective in learning to speak to students of class VII SMP Negeri 1 Bumijawa 

academic year 2017/2018 

 

Keywords : Effectiveness, Practice- Rehearsal Pairs, Talking 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berbahasa merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap manusia 

untuk berkomunikasi dengan pihaklain dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

sebagai makhluk sosial. Keterampilan berbahasa terdiri dari empat komponen 

yang meliputi: keterampilan menyimak (listening skills), keterampilan berbicara 

(speaking skills), keterampilan membaca (reading skills) dan keterampilan 

menulis (writing skills) (Tarigan, 2008:1). 

Berbicara sebagai salah satu keterampilan berbahasasudah selayaknya 

dipelajari dan dimiliki oleh setiap manusia dalam rangka meningkatkan 

kemampuan berbahasa, khususnya di dalam menyampaikan ide, gagasan, atau 

perasaan secara lisan.Keterampilan berbicara sangat dibutuhkan manusia untuk 

berkomunikasi. Dengan berbicara manusia akan mencapai tujuannya, yaitu dapat 

berkomunikasi dengan orang lain, sebagaimana diungkapkan oleh Tarigan 

(2008:16) “Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi”.  

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari berkomunikasi 

dengan pihak lain karena hanya dengan berkomunikasi manusia berusaha 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Narda (2012:2) 

“Berkomunikasi merupakan bagian yang benar-benar tidak dapat terpisahkan dari 

kehidupan manusia”.Komunikasi merupakan sarana bagi manusia untuk 

menyatukan diri dengan kelompok masyarakat, seperti diungkapkan oleh Tarigan 
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(2008:8) “Komunikasi mempersatukan para individu ke dalam kelompok-

kelompok dengan jalan menggolongkan konsep-konsep umum”. 

Setiap manusia memiliki bakat berbicara, meskipun ada orang yang tidak 

dapat berbicara sejak kecil karena kelainan. Meskipun berbicara merupakan suatu 

bakat atau kemampuan alami, tetapi manusia harus mengembangkan 

kemamampuan tersebut agar mampu mengubah bakat tersebut menjadi suatu 

keahlian karena  berbicara tidak mudah dilakukan (King dan Gilbert, 2009:2). 

Apabila manusia telah memiliki keterampilan berbicara, maka dia mampu 

menyampaikan gagasan, ide dan pikirannya kepada orang lain dengan baik. 

Berbicara sudah diperkenalkan kepada manusia sejak masa kanak-kanak di 

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.Pada masa itu, keterampilan berbicara 

diawali dari kemampuan menyimak ketika anggota keluarga atau anggota 

masyarakat berbicara, sebagaimana diungkapkan oleh Tarigan (2008:3) 

“Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada 

kehidupan anak, yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada 

masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari”. 

Mengingat pentingnya keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari, 

maka keterampilan tersebut sudah diajarkan sejak dini kepada anak-anak di 

bangku sekolah.Pembelajaran berbicara pada kurikulum di sekolah, khususnya 

siswa kelas VII SMP yang mengedepankan pada keterampilan praktis, terkadang 

tidak mudah untuk dilakukan. Guru harus bekerja keras untuk menampilkan 

sesuatu yang terbaik dalam pembelajaran berbicara tersebut. Guru juga harus 

mampu memotivasi anak didik agar  mereka  sering berlatih berbicara. Harapan 
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terakhirnya adalah para siswa dapat berbicara dengan baik sesuai dengan situasi 

dan kondisi.Mereka tidak malu lagi untuk menyampaikan gagasan, ide atau 

pemikirannya ketika diminta untuk menyampaikan.Apabila para siswa telah 

mampu berbicara dengan baik, maka dapat dipastikan mereka berhasil mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditentukan. 

Untuk menjadi seorang pembicara yang baik, siswa dituntut untuk 

memberikan kesan bahwa dia menguasai materi atau masalah yang dibicarakan, 

memiliki keberanian dan kegigihan, seperti diungkapkan oleh Arsjad dan Mukti 

(1988:17) “Seorang pembicara selain harus memberikan kesan bahwa ia 

menguasai masalah yang dibicarakan, si pembicara juga harus memperlihatkan 

keberanian dan kegigihan”.Hal ini menunjukkan bahwa di dalam keterampilan 

berbicara, siswa harus menguasai beberapa aspek, yaitu aspek kebahasaan dan 

nonkebahasaan secara total. 

Berdasarkan pengamatan pada saat mengajar di lapangan di SMP Negeri 1 

Buijawa, salah satu kesulitan atau hambatan yang sering dialami siswa di dalam 

pembelajaran berbicara adalah tidak adanya koreksi dari pihak lain terhadap cara 

penyampaiannya, baik dari faktor kebahasaan maupun dari faktor nonkebahasaan, 

sehingga siswa tidak mengetahui kesalahan-kesalahan atau kekurangan-

kekurangan yang seharusnya diperbaiki oleh siswa. Bagaimana mungkin anak 

akan memperbaiki diri tanpa mengetahui kekurangan-kekurangannya terlebih 

dahulu. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan banyak siswa tidak mampu 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditentukan di dalam 

pembelajaran berbicara, yakni 75. 
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Untuk mengatasi hambatan tersebut, guru memerlukan suatu metode tertentu 

yang mampu memperbaiki keterampilan berbicara pada siswa. Kehadiran suatu 

metode akan sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran berbicara karena 

metode merupakan salah satu komponen yang tidak boleh ditinggalkan, seperti 

diungkapkan oleh Ngatmini dkk. (2010:1) “Di dalam pembelajaran terdapat 

komponen-komponen yang tidak dapat saling dipisahkan.Komponen-komponen 

tersebut adalah tujuan, materi, metode, media, evaluasi, guru dan siswa serta 

lingkungan”. 

Dalam penelitian ini, metode yang ditawarkan untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara pada siswa kelas VII SMP adalah practice-rehearsal 

pairs.Metode tersebut dipillih karena di dalam pelaksanaannya mensyaratkan 

siswa untuk berpasangan-pasangan di dalam pembelajaran keterampilan 

berbicara, sehingga sangat memungkinkan adanya koreksi yang mendalam dari 

pihak lain terhadap keterampilan berbicara siswa. Dengan demikian, siswa dapat 

mengetahui kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangannya. Dari 

kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan tersebut siswa  diarahkan untuk 

memperbaikinya. Pada akhirnya, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara 

dapat tercapai, yakni siswa memiliki keterampilan berbicara yang mumpuni dan 

semua siswa mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah 

ditentukan. 

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, maka penelitian ini berjudul 

“Keefektifan Metode Practice-Rehearsal Pairs Dalam Pembelajaran Berbicara 

Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Bumijawa Tahun Pelajaran 2017/2018”. 



5 
 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasi sejumlah permasalahan berikut. 

1. Guru lebih banyak menekankan teori dan pengetahuan bahasa daripada 

keterampilan berbahasa.. 

2. Proses pembelajaran lebih banyak didominasi guru, kurang memberi 

kesempatan siswa untuk berperan aktif dalam berbicara.  

3. Kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang, masih ada rasa 

malu, kurang percaya diri, dan kesulitan dalam merangkai kata saat 

berbicara.  

4. Penggunaan metode practice-rehearsal pairs dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia masih jarang digunakan.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan 

tidak mungkin peneliti dapat melaksanakan penelitian seluruhnya, maka peneliti 

hanya membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Keefektifan merupakan sifat yang dapat membuahkan hasil dan pengaruh 

yang positif terhadap sesuatu. 

2. Pembelajaran berbicara adalah serangkaian kegiatan yang dirancang oleh 

guru agar siswa mampu melaksanakan proses pembelajaran berbicara 

secara kondusif sehingga hasil yang diperoleh maksimal. 
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3. Metode Practice-Rehearsal Pairsadalah metode pembelajaran praktik 

berpasangan. Jadi, dalam proses pembelajarannya, siswa dibentuk 

berpasang-pasangan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang diteliti dalam penelitian 

iniyaitu : 

1. Apakah metode practice-rehearsal pairs efektif dalam pembelajaran 

berbicara pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bumijawa Tahun Pelajaran 

2017/2018? 

2. Bagaimana keefektifan metode practice-rehearsal pairsdalam 

pembelajaran berbicara pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bumijawa 

Tahun Pelajaran 2017/2018? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dari uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, penelitian 

ini bertujuan sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan keefektifan metode practice-rehearsal pairsdalam 

pembelajaran berbicara pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bumijawa 

Tahun Peljaran 2017/2018. 

2. Mengetahui keefektifan metode practice-rehearsal pairs dalam 

pembelajaran berbicara pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bumijawa 

Tahun Peljaran 2017/2018. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat, berupa manfaat teoretis dan 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan metode, strategi 

dan teknik pembelajaran berbicara guna meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

b. Hasil penenlitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

lebih lanjut di dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan 

berbahasa yang lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Memberikan kemudahan bagi siswa dalam melakukan pembelajaran 

berbicara di sekolah.  

2) Memberikan warna baru dalam pembelajaran berbicara. 

3) Menumbuhkan minat dan hobi para siswa untuk senantiasa berlatih 

keterampilan berbicara. 

b. Bagi Guru 

1) Memotivasi guru supaya selalu melakukan penemuan-penemuan baru 

untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran, khususnya 

pembelajaran berbicara. 

2) Memaksimalkan peran guru sebagai motivator dan fasilitator, khususnya 

dalam pembelajaran berbicara. 
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c. Bagi Sekolah 

1) Dapat mengembangkan program sekolah melalui kegiatan keterampilan 

berbicara yang dilakukan siswa  guna meningkatkan kualitas sekolah. 

2) Jika para siswa telah terampil berbicara, maka besar kemungkinan 

sekolah akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas di bidang 

kepewaraan. 

d. Bagi Peneliti 

1) Dapat menerapkan hasil penelitian untuk mengatasi kendala-kendala 

pembelajaran berbicara saat mengajar. 

2) Memotivasi untuk menemukan konsep-konsep baru yang dapat 

diterapkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 

 

G. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul yang dipilih, 

maka ditegaskan beberapa istilah berikut ini: 

1. Keefektifan 

Keefektifan merupakan proses afiksasi, yaitu dari kata dasar efektif dan 

konfiks ke-an. Wiyono (2007:137) “Efektif artinya dapat membuahkan hasil, ada 

pengaruhnya, ada akibatnya, ada efeknya“. Setelah mengalami proses afiksasi 

menjadi keefektifan yang artinya sifat yang dapat membuahkan hasil dan 

pengaruh yang positif terhadap sesuatu. 
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2. Metode Practice-Rehearsal Pairs 

Metode Practice-Rehearsal Pairs adalah metode pembelajaran praktik 

berpasangan. Jadi, dalam proses pembelajarannya, siswa dibentuk berpasang-

pasangan. “Di dalam pasangan tersebut terdapat dua peran, yaitu penjelas atau 

pendemonstrasi dan pemerhati” (Suprijono, 2012:116). 

3. Pembelajaran Berbicara 

“Pembelajaran diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa (Instruction is a set of event 

that affect learners in such a way that learning is facilitated)” (Gagne dkk. 

melalui Ngatmini dkk., 2010:3). Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai upaya 

untuk membelajarkan siswa (Degeng 1989 melalui Ngatmini dkk., 2010:4). 

Dari dua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang oleh guru agar terciptanya proses 

belajar yang kondusif pada siswa demi tercapainya  tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan.  

“Berbicara adalah suatu alat untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang 

disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar 

atau penyimak” (Tarigan, 2008:16).  

Pendapat lain mengungkapkan bahwa “Berbicara itu merupakan kemampuan 

seseorang untuk mengungkapkan gagasan, pikiran dan perasaan secara lisan 

kepada orang lain” (Nurjamal dkk., 2011:4).  

Jadi, pembelajaran berbicara adalah serangkaian kegiatan yang dirancang oleh 

guru agar siswa mampu melaksanakan proses pembelajaran berbicara secara 
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kondusif sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Hasil dari pembelajaran ini 

adalah siswa mampu mengungkapkan, menyatakan atau menyampaikan dan 

mengekspresikan pikiran, gagasan dan perasaannya kepada pihak lain dengan 

baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Rangkaian penelitiandilakukan untuk membuktikan keefektifan metode 

practice-rehearsal pairs dalam pembelajaran berbicara (menceritakan teks fabel) 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bumijawa tahun pelajaran 2017/2018. Data 

yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan statistika. 

Berdasarkan analisis data, nilai rata-rata yang diperoleh kelas kontrol lebih 

kecil dari pada kelas eksperimen.Nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 65,835, 

sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh kelas eksperimen sebesar 75,621.Selain 

itu, perolehan skor tertinggi kelas eksperimen masih lebih baik dari pada kelas 

kontrol. Pada kelas kontrol, skor tertinggi yang berhasil dicapai sebesar 80, 

sedangkan pada kelas eksperimen skor tertinggi sebesar 87,5. Kemudian, jumlah 

siswa kelas eksperimen yang berhasil mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimum) juga lebih banyak jika dibandingkan dengan kelas kontrol. Pada kelas 

eksperimen, yang berhasil mencapai KKM sebanyak 15 atau atau 51,7%, 

sedangkan pada kelas kontrol hanya 5 siswa yang berhasil mencapai KKM atau 

16,67%.  

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode practice-rehearsal pairs 

dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara serta mampu mendorong 

minat siswa untuk lebih menyukai pembelajaran berbicara, ditandai dengan 

kemampuan siswa dalam menyampai kanpengenalan tokoh,menjelaskan masalah 
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yag dihadapi tokoh dan penyelesaian masalah dengan memperhatikan aspek 

kebahasaan dan nonkebahasaan. Hal ini diperkuat oleh hasil pengujian hipotesis. 

Pada pengujian hipotesis diperoleh harga thitung sebesar 5,161 yang ternyata lebih 

besar dari ttabel pada dk.=57 untuk taraf signifikansi 5% sebesar 2,003.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode practice-rehearsal pairs  

efektif dalam  pembelajaran berbicara pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Bumijawa tahun pelajaran 2017/2018. 

 

B.   Implikasi Hasil Penelitian 

Kesimpulan memberikan implikasi bahwa penggunaan metode practice-

rehearsal pairs dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara serta 

mampu mendorong minat siswa untuk lebih menyukai pembelajaran berbicara, 

hal ini ditandai pada kemampuan siswa dalam menyampaikan pengenalan tokoh, 

menjelaskan masalah yang dihadapi tokoh, dan penyelesaian masalah dengan 

memperhatikan aspek kebahasaan dan nonkebahasaan. Penggunaan metode 

practice-rehearsal pairs ini mendorong siswa lebih aktif. Siswa antusias pada 

pelajaran bahasa Indonesia, terutama pada pembelajaran berbicara menggunakan 

metode practice-rehearsal pairs. Karena suasana belajar yang menyenangkan dan 

merupakan hal baru bagi siswa. Metode ini dapat di gunakan untuk pembelajaran 

berbicara atau pembelajaran yang bersifat. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, maka diajukan beberapa 

saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Guru 

Para pengajar dan calon pengajar disarankan untuk memperhatikan dan 

menggunakan berbagai metode pembelajaran aktif yang dapat menciptakan 

keadaan yang menyenangkan dan hasil yang lebih baik, khususnya di dalam 

pembelajaran berbicara (menceritakan teks fabel) agar siswa tidak merasakan 

pembelajaran yang monoton.Salah satunya adalah menggunakan metode practice-

rehearsal pairs. 

2. Bagi Siswa 

Pembelajaran berbicara merupakan pembelajaran keterampilan produktif yang 

tidak mudah dikuasai, untuk itu perlu kerja keras di dalam mempelajarinya, perlu 

berlatih berulang-ulang dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan 

nonkebahasaanserta jadikalah pembelajaran keterampilan berbicara sebagai wujud 

kecintaan terhadap bahasa Indonesia. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti tentang pembelajaran berbicara 

(menceritakan teks fabel) agar menggunakan hasil penelitian ini sebagai masukan 

dalam studi kepustakaan. 
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