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ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah menghasilkan bahan ajar berbicara yang efektif dan efisien. 

Metode yang digunakan terdiri dari metode deskriptif dan metode eksperimental. Hasil 

penelitian ini menunjukkan (a) kebutuhan bahan ajar meliputi keterampilan berbicara, teks 

petualangan, kemenarikan penyajian, dan kepraktisan penggunaan buku; (b) karakteristik 

bahan ajar terdiri dari relevansi, konsistensi, ketepatan, keterbaruan, komunikatif, 

keaktifan, kemenarikan, sistematika, keakuratan, kemudahan, dan kepraktisan; (c) bahan 

ajar terdiri dari pengembangan isi bahan ajar, kebahasaan meliputi kaidah bahasa dan 

keterbacaan, dan penyajian dari aspek format penyajian dan kegrafikaan bahan ajar; (d) 

kepraktisan bahan ajar sebesar > 85%; dan           (e) keefektifan bahan ajar dari ketuntasan 

belajar dalam uji skala luas 77% atau rata-rata > 76. Bahan ajar berbicara tingkat lanjut 

tema tempat tinggalku berbasis masalah yang dibutuhkan meliputi kompetensi berbicara, 

keterbacaan teks, penyajian menarik, dan kemudahan penggunaan bahan ajar. Karakteristik 

bahan ajar meliputi relevansi, komunikatif, kemenarikan, kemudahan, dan kepraktisan. 

Bahan ajar berbicara meliputi komponen isi, kebahasaan, dan penyajian. Kepraktisan 

terhadap bahan ajar dari tanggapan positif dan menyenangkan. Keefektifan dari bahan ajar 

sebagai buku pendamping dalam pembelajaran. 

Kata kunci: bahan ajar, berbasis masalah, berbicara tingkat lanjut 

 

PENDAHULUAN 

Bahan ajar merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh guru atau peserta didik 

untuk memudahkan belajar pengetahuan dan pengalaman Tomlinson (2012). Bahan ajar 

berperan sebagai sumber belajar dan kegiatan peserta didik dalam berlatih berkomunikasi 

secara interaktif, rujukan informasi kebahasaan, sumber stimulan, pedoman pembelajaran, 

serta dapat membantu menumbuhkan kepercayaan diri (Cunningsworth, 1995). Bahan ajar 

bagi guru berperan sebagai pedoman materi yang akan disampaikan kepada peserta didik 

untuk mempelajarinya. Bahan ajar bagi peserta didik berperan sebagai sumber belajar 

paling dekat setelah lingkungan, sumber belajar mandiri, dan panduan belajar untuk 

mencapai kompetensi. 

Pembelajaran berbicara dalam Kurikulum 2013 diarahkan agar peserta didik 

terampil dalam mengkomunikasikan. Dengan demikian, untuk melatih keterampilan 

berbicara, dalam pembelajaran perlu digunakan model pembelajaran berbasis masalah. 

Alasan pemilihan tema tempat tinggalku ada tiga, yakni alasan pertama, kajian teoretis 

tentang lingkungan hidup menjelaskan segala sesuatu, kekuatan, kondisi, dan makhluk 

hidup (Lustyantie, 2014), termasuk perilaku yang memengaruhi kelangsungan hidup dan 

kesejahteraan manusia. Alasan kedua, hasil analisis jenis kegiatan berbicara pada kegiatan 

pembelajaran di tema-tema yang ada dalam semester dua kelas IV disimpulkan bahwa tema 

tempat tinggalku jenis kegiatan berbicara memiliki jumlah persentase paling banyak, yakni 

14% dari sembilan tema yang ada di kelas IV. Alasan ketiga, tahap perkembangan 
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psikologis usia peserta didik, yakni tahap operasional konkret pada saat peserta didik 

berumur 7-11 tahun. 

Berdasarkan hasil analisis KD keterampilan berbicara pada pembelajaran bahasa 

Indonesia kelas IV meliputi penggunaan bahasa secara lisan dengan memilah dan memilih 

kosakata, sedangkan dalam indikator meliputi menjawab pertanyaan dan menceritakan. 

Jenis kegiatan berbicara tingkat lanjut lainnya yang perlu dikuasai oleh peserta didik terdiri 

dari lima jenis keterampilan berbicara lain, yang meliputi (1) bercerita, (2) berpendapat, (3) 

berdiskusi,  (4) berwawancara, dan (5) bermain peran.  

Hasil investigasi awal pada tahap observasi prapenelitian ke SD ditemukan lima 

bahan ajar berbicara tingkat lanjut dengan tema tempat tinggalku yang digunakan oleh guru 

dalam mendukung pembelajaran berbicara tingkat lanjut yang meliputi buku evaluasi tema 

8 (Sulistiono & Subekti, 2013), buku tematik terpadu kurikulum 2013 (Kemendikbud, 

2014), Yudhistira seri tematik (Saptorini, dkk., 2014), bahan ajar teks pelajaran dari Global 

(Harmi, dkk., 2014), dan Erlangga (Susilawati, dkk., 2014) mempunyai kekurangan dari 

empat aspek komponen bahan ajar meliputi kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan 

kegrafikaan. Ditinjau dari hasil belajar, penguasaan keterampilan berbicara oleh peserta 

didik masih rendah. Rata-rata nilai yang diperoleh peserta didik 69,16 dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan keterampilan berbicara sering digunakan dalam 

kegiatan sehari-hari. 

Permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini meliputi  (1) kebutuhan bahan 

ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis masalah; (2) karakteristik 

bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis masalah; (3) desain 

bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis masalah; (4) 

kepraktisan bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis 

masalah; (5) keefektifan bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku 

berbasis masalah. Tujuan dari penelitian bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema 

tempat tinggalku berbasis masalah yakni memperbaiki kualitas keterampilan berbicara 

tingkat lanjut dan melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dirancang menggunakan desain penelitian dan pengembangan (R&D) 

Sugiyono (2013). Pengembangan yang dipakai delapan tahapan yang meliputi menggali 

potensi dan masalah, menganalisis kebutuhan, penyusunan desain bahan ajar, validasi 

bahan ajar, revisi, uji coba skala terbatas, revisi kembali, dan uji coba skala luas. Bahan 

ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis masalah bersumber pada 

tiga subjek, meliputi pertama, subjek kebutuhan bahan ajar meliputi peserta didik dan guru 

di Semarang, Surakarta, dan Brebes. Kedua, subjek validasi produk pengembangan 

meliputi ahli materi berbicara, ahli desain, dan praktisi yakni guru. Ketiga, subjek uji coba 

adalah peserta didik kelas IV yang bersekolah di wilayah Semarang, Surakarta, dan Brebes. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada 

tema tempat tinggalku berbasis masalah meliputi teknik observasi, wawancara, analisis 

data, membaca atau menyimak dan mencatat. Instrumen yang digunakan meliputi lembar 

angket, pedoman wawancara, lembar validasi, lembar respon, lembar penilaian berbicara, 

dan lembar pretest. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan 

rumusan masalah meliputi kebutuhan bahan ajar menggunakan observasi prapenelitian, 

wawancara terstruktur, angket kebutuhan bahan ajar, karakteristik, dan desain bahan ajar 

menggunakan membaca atau menyimak dan mencatat, kepraktisan bahan ajar 
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menggunakan tanggapan dari pengguna, dan keefektifan menggunakan analisis kuantitatif 

dan kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN    

Kebutuhan Bahan Ajar Berbicara Tingkat Lanjut pada Tema Tempat Tinggalku 

Berbasis Masalah 

Hasil analisis kebutuhan diperoleh dari observasi studi pendahuluan, angket 

kebutuhan, dan wawancara terstruktur. Komponen yang disajikan dalam analisis kebutuhan 

melalui angket kebutuhan menurut persepsi guru terhadap bahan ajar berbicara tingkat 

lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis masalah yang meliputi empat komponen bahan 

ajar, yakni komponen isi, pengguna membutuhkan kompetensi keterampilan berbicara 

tingkat lanjut dan melatih pengguna dalam pemecahan masalah. Komponen kebahasaan, 

pengguna membutuhkan keterbacaan materi dan teks petualangan. Komponen penyajian, 

pengguna membutuhkan kemenarikan penyajian bahan ajar dan kelengkapan informasi 

yang disajikan. Komponen kegrafikaan pengguna membutuhkan kepraktisan dalam 

penggunaan dan kemenarikan desain buku.  

Hasil wawancara terstruktur dengan guru meliputi bahan ajar yang memuat 

keterampilan berbicara tingkat lanjut, menyajikan permasalahan yang dikemas melalui teks 

bacaan petualangan lingkungan, dan menambah wawasan peserta didik. Susunan kosakata 

dan kalimat dalam teks bacaan petualangan sesuai dengan tingkat keterbacaan peserta 

didik. Pada isi bahan ajar memuat interaksi dengan pembaca dan menyajikan tujuan 

pembelajaran dalam setiap pembelajaran. Desain tampilan berupa bahan ajar lingkungan 

tempat tinggal. Ilustrasi yang digunakan dalam bahan ajar berupa gambar dan animasi. 

Bentuk tulisan yang digunakan dalam bahan ajar menggunakan Verdana dengan ukuran 12.  

Kebutuhan peserta didik dari hasil wawancara yaitu kegiatan berbicara meliputi 

bercerita, berpendapat, berdiskusi, berwawancara, dan bermain peran. Teks bacaan 

petualangan yang mempunyai alur cerita sederhana, tokoh dalam cerita dan peristiwa cerita 

dikenal peserta didik. Kosakata dan kalimat dalam bahan ajar menggunakan pola kalimat 

sederhana yang mudah dipahami dan digunakan oleh peserta didik. Sajian teks bacaan 

tidak terlalu panjang dan jelas. Kegiatan pembelajaran memuat interaksi dengan pembaca. 

Desain tampilan bahan ajar dalam setiap pembelajaran memuat satu jenis keterampilan 

berbicara. Ilustrasi yang ditampilkan dalam bahan ajar meliputi gambar animasi. Ukuran 

buku A4 atau sesuai dengan format buku untuk SD. 

 

Karakteristik Bahan Ajar Berbicara Tingkat Lanjut pada Tema Tempat Tinggalku 

Berbasis Masalah 

Karakteristik bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku 

berbasis masalah berdasarkan pengembangan dan penggunaan meliputi karakteristik isi 

terdiri dari relevansi, konsistensi, ketepatan, dan keterbaruan. Karakteristik kebahasaan 

terdiri dari komunikatif dan keaktifan. Karakteristik penyajian terdiri dari kemenarikan, 

sistematika, dan keakuratan. Karakteristik kegrafikaan terdiri dari kemudahan dan 

kepraktisan. 

 

 Bahan Ajar Berbicara Tingkat Lanjut pada Tema Tempat Tinggalku Berbasis 

Masalah 

Bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis masalah 

dijelaskan dalam tiga bagian yang meliputi kelayakan isi, kebahasaan, dan penyajian bahan 



 

55 

ajar. Pertama, desain kelayakan isi bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat 

tinggalku berbasis masalah terdiri dari dua hal yakni struktur utama bahan ajar dan matrik 

pengembangan bahan ajar dari keduanya meliputi KI, KD, jaring tematik, subtema, 

indikator, bahan ajar, uraian materi bahan ajar, dan pengembangan materi bahan ajar. 

Kedua, penggunaan bahasa yang di desain dalam bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada 

tema tempat tinggalku berbasis masalah disusun sesuai dengan karakteristik, kaidah-kaidah 

bahasa yang baik dan benar, kemampuan, serta keterbacaan peserta didik dan pengguna. 

Ketiga, penyajian bahan ajar terdiri dari dua bagian, yang meliputi pertama format 

penyajian bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis masalah 

terdiri dari tiga bagian utama, meliputi bagian awal, isi, dan penutup. Kedua penyajian 

kegrafikaan bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis 

masalah terdiri dari tujuh hal yang meliputi (1) sampul luar buku disesuaikan dengan tema; 

(2) sampul dalam mencantumkan nama pembuat ilustrasi dan lay out; (3) penempatan letak 

panduan penggunaan buku; (4) urutan rubrik kegiatan dalam bahan ajar; (5) 

penyederhanaan paragraf teks bacaan petualangan; (6) tampilan lay out;   (7) kejelasan 

gambar. 

 

Kepraktisan Bahan Ajar Berbicara Tingkat Lanjut pada Tema Tempat Tinggalku 

Berbasis Masalah 

Kepraktisan bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku 

berbasis masalah berasal dari guru dan peserta didik. Hasil angket tanggapan guru terhadap 

buku mari berbicara tempat tinggalku dengan menyenangkan memperoleh nilai 88 dari 100 

dengan rata-rata setiap aspek 3,52 dengan persentase 88%. Dengan demikian, guru 

menerima dan menanggapi positif terhadap bahan ajar mari berbicara tingkat lanjut tema 

tempat tinggalku berbasis masalah. Bahan ajar tersebut dapat digunakan sebagai acuan 

dalam melatih keterampilan berbicara peserta didik kelas IV semester dua.  

Hasil angket tanggapan peserta didik terhadap buku mari berbicara tingkat lanjut 

pada tema tempat tinggalku berbasis masalah memperoleh nilai 68 dari 80 dengan rata-rata 

setiap aspek 3,40 dengan persentase 85%. Dengan demikian, peserta didik menerima dan 

menanggapi positif terhadap bahan ajar tersebut serta dapat digunakan sebagai buku 

pendamping dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam melatih keterampilan berbicara 

peserta didik.   

 

Keefektifan Bahan Ajar Berbicara Tingkat Lanjut pada Tema Tempat Tinggalku 

Berbasis Masalah 

Keefektifan bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis 

masalah diketahui dengan menggunakan pengolahan hasil tes yang diperoleh dari analisis 

pretest, posttest, dan pengamatan sikap dari peserta didik kelas IV yang ada di Semarang, 

Surakarta, dan Brebes. Keefektifan penggunaan buku mari berbicara tingkat lanjut pada 

tema tempat tinggalku berbasis masalah menggunakan tiga tahapan, yang dijelaskan 

sebagai berikut. 

Pertama, hasil uji homogenitas diketahui dari Levene Statistic sedangkan data yang 

dilihat dari tiga kolom, yakni df1, df2, dan sig. Hasil dari tiga data tersebut yakni (1) df1 

yang berasal dari jumlah kelompok data pertama dengan hasil 5; (2) df2 berasal dari jumlah 

data – jumlah kelompok data dengan hasil 114; (3) Sig. atau signifikansi dengan hasil 

0,233. Dikarenakan nilai signifikansi pada Tabel uji homogenitas > 0,05 maka, data hasil 

pretest dan posttestdi kelas uji coba skala luas mempunyai varian yang sama atau 
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homogen. Uji homogenitas di kelas terbatas dari hasil pretest dan posttest diketahui hasil 

signifikansi 0,065 dengan hasil df2 38. Jadi dalam uji skala terbatas variannya juga sama 

atau homogen.  

Kedua, hasil uji normalitas dalam uji coba skala terbatas dan luas memperoleh nilai 

signifikansi dalam kolom Kolmogorov-Smirnov untuk seluruh variabel uji coba lebih besar 

dari 0,05 dan disimpulkan bahwa pretest dan posttest uji coba skala terbatas dan luas 

berdistribusi normal. Ketiga, hasil uji beda rata-rata menggunakan uji varian satu jalur 

dalam Test of Homogenety of Variances nilai signifikansi 0,006 > 0,05 maka Ho diterima. 

Dengan demikian, disimpulkan bahwa ketiga varian adalah sama. Langkah selanjutnya dari 

Tabel Anova F hitung 3.315, sedangkan F Tabel dari F 57 = 3.159. Dengan demikian, F 

hitung > F Tabel (3.315 > 3.159), maka Ho ditolak. Kesimpulannya yaitu ada perbedaan 

rata-rata dari ketiga kelas, dengan rincian uji skala luas di Semarang memperoleh 81,85, di 

Surakarta memperoleh 78,35, di Brebes memperoleh 77,10. Selain itu, nilai rata-rata 

(mean) tertinggi 81,85 yakni uji skala luas di Semarang. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat disimpulkan bahan ajar berbicara tingkat 

lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis masalah bagi peserta didik kelas IV SD sebagai 

berikut. Kebutuhan guru dan peserta didik terhadap bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada 

tema tempat tinggalku berbasis masalah terdiri dari komponen isi, meliputi kompetensi 

keterampilan berbicara tingkat lanjut dan melatih pengguna dalam pemecahan masalah. 

Komponen kebahasaan, terdiri dari keterbacaan materi dan teks petualangan. Komponen 

penyajian, meliputi kemenarikan penyajian bahan ajar dan kelengkapan informasi yang 

disajikan. Komponen kegrafikaan terdiri dari kepraktisan dalam penggunaan buku dan 

kemenarikan desain buku. 

Karakteristik bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku 

berbasis masalah berdasarkan pengembangan dan penggunaan meliputi karakteristik isi 

terdiri dari relevansi, konsistensi, ketepatan, dan keterbaruan. Karakteristik kebahasaan 

terdiri dari komunikatif dan keaktifan. Karakteristik penyajian terdiri dari kemenarikan, 

sistematika, dan keakuratan. Karakteristik kegrafikaan terdiri dari kemudahan dan 

kepraktisan. Bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis 

masalah dengan menyenangkan dijelaskan dalam tiga bagian sebagai berikut. 

Pertama, desain kelayakan isi bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat 

tinggalku berbasis masalah terdiri dari dua hal yakni struktur utama bahan ajar dan matrik 

pengembangan bahan ajar dari keduanya meliputi KI, KD, jaring tematik, subtema, 

indikator, bahan ajar, uraian materi bahan ajar, dan pengembangan materi bahan ajar. 

Kedua. penggunaan bahasa yang di desain dalam bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada 

tema tempat tinggalku berbasis masalah disusun sesuai dengan karakteristik, kaidah-kaidah 

bahasa yang baik dan benar, kemampuan, serta keterbacaan peserta didik dan pengguna. 

Ketiga, penyajian bahan ajar terdiri dari dua bagian, yang meliputi pertama format 

penyajian bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis masalah 

terdiri dari tiga bagian utama, meliputi bagian awal, isi, dan penutup. Kedua penyajian 

kegrafikaan bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis 

masalah terdiri dari tujuh hal yang meliputi (1) sampul luar buku; (2) sampul dalam; (3) 

penempatan letak panduan penggunaan buku; (4) urutan rubrik kegiatan dalam bahan;                   

(5) penyederhanaan paragraf teks bacaan petualangan; (6) tampilan lay out;   (7) kejelasan 

gambar. 
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Kepraktisan menurut guru dan peserta didik terhadap bahan ajar berbicara tingkat 

lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis masalah dalam kategori sangat baik atau positif. 

Hal ini terlihat dari pemerolehan skor rata-rata setiap aspek dalam angket repon > 3,40. 

Persentase pemerolehan dari empat komponen meliputi isi, kebahasaan, sajian, dan 

kegrafikaan sebesar > 80%.   Keefektifan bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema 

tempat tinggalku berbasis masalah diujicobakan pada skala terbatas dan uji coba skala luas 

di Semarang, Surakarta, dan Brebes. Mengukur keefektifan dari skor yang diperoleh, yakni 

posttest menggunakan uji prasyarat yang meliputi uji homogenitas dan uji normalitas. Hasil 

uji homogenitas pada uji coba skala terbatas dan luas berdistribusi sama atau homogen, 

sedangkan hasil uji normalitas pada skala terbatas dan luas berdistribusi normal (karena 

kedua uji tersebut mempunyai nilai sig. > 0,05). Hasil uji coba skala luas dengan 

menggunakan uji beda rata-rata mempunyai varian yang sama dan mempunyai perbedaan 

rata-rata. Dengan demikian, bahan ajar berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku 

berbasis masalah bagi peserta didik kelas IV SD yang dikembangkan di atas dapat 

dipergunakan sebagai buku pendamping dalam pembelajaran. 

Saran yang dapat penulis berikan dijelaskan sebagai berikut. (1) guru disarankan 

mengkombinasikan buku mari berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis 

masalah dengan keterampilan bahasa lain dan tema-tema lain dalam pembelajaran kelas 

IV; (2) buku mari berbicara tingkat lanjut pada tema tempat tinggalku berbasis masalah 

disarankan untuk mengkombinasikan dengan model pembelajaran lain; (3) bagi calon 

peneliti yang berminat mengembangkan bahan ajar keterampilan berbicara tingkat lanjut 

pada tema tempat tinggalku berbasis masalah disarankan untuk memerhatikan keterbatasan 

dalam penelitian ini. 
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