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Abstract 

The objective of this research is to study the improvement of speaking skill through 

the examples non examples technique. The research was conducted at Elementary lab 

School at V grade at Rawamangun. Method of this research is action research. The 

research was carried out in two cycles. We could learn about four phases of 

implementation with planning, action, observation and reflection. All of this actions 

conducted  by the teacher through teaching in the class using examples non examples 

technique. Results of reflection used as the basis for subsequent action research in the 

classroom. This technique used to improve the students skill and ability to speaking 

fluently in the class. And the have a brave and confident to speak out from their 

mouth, also give them the encouragement not to shy in front of people. The data has 

collected through accent, grammar, fluency, vocabulary and comprehension of the 

students. And also used a questionaries, observations and interviews, and test. The 

implementation of examples non examples techniques is just for the teachers to teach 

in their classes of English, because the teacher is only as a facilitators in 

comunicating  English language in the class, so we can increasing of speaking skill of 

students. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi 

pada era globalisasi sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari keterampilan 

menggunakan bahasa asing, agar dapat berkomunikasi dengan baik. Salah satu bahasa 

asing yang dipelajari dan diajarkan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi 

adalah bahasa Inggris. Tujuannya untuk mengembangkan ketrampilan berbahasa 

yang meliputi: menyimak,  berbicara,  membaca, dan menulis. Sebagai bahasa dunia, 

bahasa Inggris digunakan sebagai sarana komunikasi antarbangsa. Ini menuntut 

seseorang untuk berkomunikasi secara lisan.  
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Bahasa sebagaimana dikatakan Wardhaugh (dalam Brown)1, merupakan suatu 

sistem simbol vokal arbitrer (tidak berdasarkan pola) yang digunakan untuk 

komunikasi manusia. Fungsi bahasa dalam komunikasi ialah sebagai alat berpikir 

atau alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dari pembicara kepada lawan 

bicara, dan diungkapkan dalam bentuk kalimat. Bentuk-bentuk kalimat terdiri dari 

empat macam berdasarkan makna kalimatnya yaitu: (1)  kalimat pernyataan 

(declarative sentence), (2)  kalimat pertanyaan (interrogative sentence), (3)  kalimat 

imperatif (imperative sentence), dan  (4) kalimat ekslamatori (exclamatory sentence). 

Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa 

Inggris Melalui Teknik Examples Non Examples pada SD Labschool Kelas V Rawa 

Mangun Jakarta Timur 

Sub Fokus Penelitian 

Proses Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris melalui Teknik 

Examples Non Examples diharapkan siswa mampu meningkatkan hasil belajar dalam 

bahasa Inggris.  Dalam  penelitian ini berdampak pada Peningkatan keterampilan 

Siswa dalam Berbicara Bahasa Inggris dengan menggunakan  Metode Examples Non 

Examples. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris melalui Teknik 

Examples Non Examples di kelas V SD Labschool Rawamangun ?  

2. Apakah Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris dapat ditingkatkan melalui Teknik 

Examples Non Examples di kelas V SD Labschool Rawamangun ?  

LANDASAN TEORI  

Keterampilan atau skill adalah kondisi dimana seseorang dapat memanfaatkan 

informasi, atau teknik dari pengalaman yang diperolehnya untuk melakukan sesuatu 

yang baru.  Menurut Richards; gaya atau prilaku di mana bahasa digunakan, 

                                                           
 



keterampilan mengacu kepada keterampilan produktif yang mencakup berbicara dan 

menulis dan keterampilan reseptif yang mencakup membaca dan menyimak, Bloom  

mengungkap bahwa :  Knowledge may also involve the more complex processes of 

relating and judging, since it is almost impossible to present an individual with a 

knowledge problem, which include exactly the same stimuli, signals, or cues as were 

present in the original learning situation.  

Bygate mengungkap untuk dapat menggunakan bahasa dengan baik ada dua 

hal mendasar yang merupakan unsur pokok keterampilan yakni: motor-perceptive 

skill dan interaction skill. Yang termasuk dalam motor-perceptive skill adalah 

memahami, mengingat, mengucapkan dengan bunyi dan tata urutan kata yang benar 

dalam bahasa itu. Sedangkan interaction skill adalah bagaimana membuat keputusan 

yang benar dalam berkomunikasi termasuk apa yang diucapkan, kapan, dan 

bagaimana mengucapkannya, apakah perlu dilanjutkan sesuai dengan situasi yang 

berkembang diantara penutur dengan pendengarnya. 

Canale dan Swain dalam Brown (2007) menyatakan bahwa keterampilan 

berbicara juga memerlukan penguasaan empat kompetensi berbahasa lainnya. 

Kompetensi-kompetensi ini terdiri atas komponen linguistik dan nonlinguistik 

sebagai berikut. (a) Kompetensi tata bahasa (grammatical competence), yaitu 

pengetahuan tata bahasa yang mengacu pada konsep kemampuan linguistik seperti 

yang dikemukakan Chomsky yaitu pengetahuan materi yang berhubungan dengan 

kamus (kosa kata) dan kaidah morfologi, sintaksis, tata bahasa, sumantik, dan 

fonologi. Kompetensi wacana (discourse competence), yaitu kemampuan untuk 

menggabungkan ide-ide atau pikiran yang akan disampaikan dalam urutan yang benar 

sesuai dengan tujuan komunikasi yang ingin dicapai. (b) Kompetensi sosiolinguistik 

(sociolinguistic competence), yaitu kemampuan untuk menggunakan kemampuan tata 

bahasa didalam konteks yang tepat, dapat dipahami oleh penutur asli, serta tidak 

menyimpang dari kaidah social budaya masyarakatnya. (c) Kompetensi strategis 

(strategic competence), yaitu strategi komunikasi verbal dan nonverbal yang bisa 



dipakai untuk mengimbangi kemacetan dalam komunikasi karena variable-variabel 

performa atau karena kompetensi yang tidak memadai  

METODOLOGI PENELITIAN 

Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa 

inggris pada siswa kelas V SD Labschool Jakarta Timur  dengan menggunakan 

metode examples non examples. Kemampuan tersebut dilakukan research oleh 

peneliti dikarenakan rendahnya kemampuan untuk berbicara dalam bahasa Inggris. 

Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru 2013/2014, 

Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah,karena 

penelitian tindakan ini memerlukan beberapa siklus yang membutuhkan proses 

belajar mengajar yang efektif di kelas. 

Metode dan Desain  Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang peneliti harapkan diatas, mengharapkan 

peningkatan terhadap kualitas pemelajaran bahasa Inggris, khususnya keterampilan 

berbicara bahasa inggris dengan menggunakan metode examples non examples. 

Penelitian  ini dilaksanakan per siklus. Masing-masing siklus akan diakhiri dengan 

refleksi dan kolaborasi satu kali atau lebih dengan teman sejawat peneliti. Hal ini 

tergantung kebutuhan di lapangan.  Pokok utama atau landasan pembahasan adalah 

hasil capaian skor keterampilan berbicara siswa, ditunjang dengan kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran dan siswa mengikuti berperan serta dalam 

pembelajaran. 

Partisipan Penelitian 

Siswa kelas V SD Labschool  Rawa Mangun Jakarta Timur  merupakan 

subyek penelitian ini. Partisipan, secara keseluruhan di kelas ini terdiri dari berbagai 

macam tingkat kemampuan, latar belakang keluarga dan beragamnya pandangan 

subyektif terhadap pemelajaran bahasa Inggris. 

 



Tahapan Intervensi Tindakan 

Penelitian tindakan kelas ini ditafsirkan dengan tahapan sebagai berikut :  (1) 

Perencanaan (2) Pelaksanaan tindakan ( 3) Observasi (4) Refleksi dalam setiap siklus. 

Pada siklus pertama, peneliti membagi siswa dengan beberapa grup sesuai dengan 

urutan panggilan angka yang sama sebanyak sejumlah siswa. Kemudian perwakilan 

grup maju untuk diberikan instruksinya mengenai tugas apa yang harus dilakukan 

oleh mereka bersama anggotanya di masing-masing kelompok. Setelah itu mereka 

harus mengerjakan tugas tersebut secara bersama-sama dengan grup mereka dengan 

syarat selama berlangsung kegiatan ini mereka diharuskan berbicara satu dengan 

yang lainnya menggunakan bahasa Inggris.  

Pada siklus kedua, peneliti melakukan modifikasi dalam kegiatan examples 

non examples ini. Modifikasi ini terletak pada kombinasi antara kegiatan kelas 

dengan kegiatan di luar kelas. Kegiatan di luar kelas itu berupa penugasan 

berkelompok dengan menggunakan media teknologi yaitu komputer dengan 

pencarian di internet. Hal ini dapat menambah pengetahuan mereka sehingga mereka 

dapat : menceritakan kembali(retelling), mengulas (reviewing), paraphrasing, dan 

mencocokkan gambar (matching picture), ataupun memberi kesimpulan dan 

komentar (concluding and commenting). Bentuk-bentuk kegiatan itu dilakukan secara 

rileks tanpa adanya paksaan dengan cara menawarkan pada siapa saja yang ingin 

menjadi contoh (volunteer). 

Data dan Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah dari siswa dan guru bahasa Inggris. Kajian 

dilakukan terhadap score yang ditunjukan dalam test. Catatan individu juga dipakai 

sebagai data dan bahan dalam membuat dan memperbaiki siklus pembelajaran 

examples non examples. Kebiasaan dalam berbicara bahasa inggris ini dikaji dengan 

menggunakan survey kebiasaan mereka dalam berkomunikasi. 

Teknik Pengumpul Data 

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui (1) tes. Tes 

diberikan dua kali yaitu di awal siklus di awal pertemuan istilahnya pre-test dan tes 



diakhir pertemuan atau post-test. Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

pengetahuan awal siswa serta apakah adanya peningkatan di akhir pertemuan di akhir 

siklus. (2) Survey dilakukan untuk mengetahui sejauh mana minat baca siswa 

terhadap berbicara bahasa Inggris. (3) Observasi, melalui observe langsung dikelas 

yang dilakukan oleh peneliti, dan akan terlihat sejauh mana kesuksesan atau 

kekurangan dari pemberian strategi/teknik ini. Alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian tindakan ini adalah :Butir soal dan lembar checklist 

siswa. 

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  

Keabsahan data dalam sebuah penelitian adalah mutlak, untuk itu diperlukan 

teknik pemeriksaan yang valid dan reliabel. Pada penelitian ini pemeriksaan 

keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Pemeriksaan keabsahan data 

dengan memanfaatkan hal atau sesuatu yang lain di lusr data sebagai pembanding. 

Salah satu teknik triangulasi adalah menggunakan pengamat lain sebagai pengecekan 

kembali derajat kepercayaan data, dan juga diskusi dengan subyek penelitian serta 

teman sejawat sebagai kolaborator.  

Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan urutan 

sebagai berikut: (1) Observasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses telah 

dijalankan dengan benar; (2) Analisis hasil dilakukan dengan cara membandingkan 

capaian skor baik dengan melihat perbandingan rerata (average) maupun capaian 

persiswa (gainscore) pada setiap hasil tes yang dilaksanakan. Capaian siklus pertama 

dapat dilihat dari  Hasil tes pertama dan kedua. Capaian pada siklus kedua dapat 

dilihat dari hasil tes kedua dan ketiga. Dan capaian siklus ketiga dapat dilihat dari 

hasil tes ketiga dan terakhir; (3) Survey tentang perubahan keterampilan berbicara 

bahasa Inggris dilakukan dengan cara menbandingkan tiga kali survey yang diberikan 

setiap siklus tindakan. Perbandingan dari tiga hasil survey ini akan memberikan 

gambaran kecenderungan yang dimiliki para siswa. 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis data kualitatif menjelaskan uraian proses pembelajaran yang 

dilakukan dalam rangka meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris dengan 

menggunakan teknik examples non examples. Uraian ini berisikan perencanaan, 

tindakan,  observasi hasil pengamatan, dan refleksi, yang dilakukan oleh peneliti 

dibantu kolaborator yaitu guru bahasa Inggris. Selain itu, analisis data kualitatif 

mendeskripsikan kegiatan-kegiatan siswa serta tanggapan mereka atas setiap tindakan 

yang diberikan. Analisis data kualitatif diperoleh dari lembar pengamatan peneliti, 

hasil wawancara dengan kolaborator, butir soal tes dan lembaran ceklis. 

Siklus I 

 Sebelum siklus pertama dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan pra-

observasi penelitian. Pra-observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasikan 

permasalahan peningkatan keterampilan berbicara bahasa Inggris melalui teknik 

examples non examples. Hasilnya menunjukkan sebagai berikut: (1) Pembelajaran 

bahasa Inggris dikelas masih menggunakan metode klasik yaitu teacher center. 

Pembelajaran tidak memberi ruang kepada siswa untuk melakukan improvisasi yang 

inovatif sesuai dengan keadaan siswa; (2) Karena masih menggunakan metode klasik 

maka diperlukan model pembelajaran yang baru untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara bahasa Inggris dengan mengembangkan kemampuan siswa; (3) Rendahnya 

disiplin dan motivasi siswa dikarenakan pembelajaran yang masih menggunakan 

model klasik tadi; (4) Penggunaan media dan metode serta pemilihan bahan ajar yang 

tidak sesuai dengan perkembangan waktu era masa kini. Media dan metode masih 

monoton dan tidak variatif; (5) Diperlukan metode atau teknik pengajaran yang dapat 

memperbaiki peningkatan keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa dengan cara 

yang menyenangkan baik untuk siswa dan guru itu sendiri.  

 

 

 

 



Program Tindakan Siklus 1 

Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus kesatu dilakukan sebanyak lima kali pertemuan. 

Pengamatan siklus kesatu dilakukan oleh satu orang kolaborator. Tugas kolaborator 

adalah mencatat semua peristiwa yang terjadi atau berlangsung dari hasil catatan 

dilapangan dan merekomendasikan untuk diadakannya perbaikan pada siklus 

berikutnya. 

Observasi Pengamatan 

Selama berlangsungnya proses siklus ini kolaborator mengamati terhadap 

proses pelaksanaan tindakan. Penguraian ini di fokuskan pada penelitian yaitu: (1) 

Proses Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris melalui Teknik Examples 

Non Examples diharapkan siswa mampu meningkatkan prestasi siswa; (2) Efektifitas 

dalam melakukan penelitian ini berdampak pada Peningkatan keterampilan Siswa 

dalam Berbicara Bahasa Inggris dengan menggunakan metode penelitiannya 

Examples Non Examples sehingga siswa meningkat prestasinya. Kolaborator dapat 

mengamati reaksi dan melakukan verifikasi dari data baik dari siswa maupun guru 

bersangkutan dalam hal ini adalah peneliti itu sendiri. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat dari data-data sebagai berikut : 

Indikator                  Tes Awal  

Presentase %  Jumlah 

Sangat Memuaskan 27,77 10 

Memuaskan 30,55 11 

Kurang Memuaskan 41,66 15 

Jumlah 100 36 

 

Tes ini dilakukan pada saat pra observasi. Tes ini dilaksanakan untuk 

mengetahui keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Inggris apakah sudah 

kompeten atau belum, hal ini bisa di lihat dari jumlah prosentase tes awal dan 

prosentase tes akhir. Dari data tes ini diperoleh 27,77% siswa sangat memuaskan, 



30,55% siswa memuaskan, 41,66% siswa kurang memuaskan dalam keterampilan 

berbicara bahasa Inggris.Data tes awal ini sebagai acuan untuk perbaikan proses 

pembelajaran berikutnya. Selain itu berdasarkan tes awal ini peneliti juga ingin 

mengetahui besaran peningkatan keterampilan berbicara siswa dalam berbahasa 

Inggris dengan lancar dan benar. Dengan demikian, perbaikan setiap siklus dapat 

diamati secara teliti dan valid. 

Siklus 2 

Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan ini guru melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dengan cara 

yang lebih bersahabat yang dapat menyenangkan hati siswa sehingga siswa dapat 

terpancing untuk berbicara dalam bahasa Inggris tanpa di perintahkan kembali tetapi 

secara natural keluar dengan sendirinya. Siswa dengan sendirinya tanpa di suruh 

sudah membuat formasi di dalam masing-masing kelompok yang sudah di bentuk 

sebelumnya.  

Observasi Pengamatan 

Guru telah melaksanakan siklus ke II ini sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Guru aktif memberikan motivasi arahan kepada siswa untuk mengerjakan 

tugas yang diberikan, dan memantau semua kejadian yang berlangsung di dalam 

kelas. Siswa juga sudah terlihat nyaman dalam kegiatan proses pembelajaran dan 

memahami semua detail pelaksanaan KBM yang dilaksanakan peneliti di dalam 

kelas. Pihak koblaborator juga sudah dapat mengambil kesimpulan dan inti sari dari 

semua kegiatan.  

Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif disini untuk mengetahui hasil peningkatan 

keterampilan berbicara bahasa Inggris dengan menggunakan teknik examples non 

examples. Data ini diambil dari hasil tes awal dan tes akhir, yang mendapat adanya 

peningkatan hasil keterampilan berbicara bahasa Inggris pada siswa dengan 

menggunakan teknik examples non examples. 

 



Indikator          Tes Akhir  

Presentase %  Jumlah 

Sangat Memuaskan 63,88 23 

Memuaskan 22,22 8 

Kurang Memuaskan 13,88                5 

Jumlah 100 36 

Berdasarkan hasil tes awal dan tes akhir di dapat peningkatan keterampilan 

berbicara dengan teknik eaxamples non examples sehingga penggunaan teknik ini 

dinyatakan telah berhasil. Bahkan ini dapat berguna bagi guru lainnya untuk mencoba 

teknik ini agar peningkatan keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa meningkat 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian dapat menggambarkan apa saja 

yang telah diselidiki dan dapat pula menggambarkan hasil sebuah penelitian beserta 

kajian dan analisisnya. Melalui kesimpulan yang disampaikan dapat dibaca suatu inti 

permasalahan dalam penelitian tersebut. 

1. Pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara di SD Labschool Rawamangun 

berjalan dengan baik dan lancer, yaitu dengan diterapkannya teknik examples non 

examples dalam proses KBM.  Siswa sudah memahami penggunaan teknik 

examples non examples. Hal ini terlihat pada hasil angket yang menyatakan sudah 

adanya perubahan dan sikap dalam keterampilan berbicara. 

2. Dengan menggunakan teknik examples non examples dapat membuahkan hasil 

untuk peningkatan keterampilan berbicara bahasa Inggris yang signifikan. Hal ini 

terindikasi dengan peningkatan keterampilan berbicara siswa dari sebelum 

tindakan dan sesudah tindakan dilaksanakan yang berwujud peningkatan nilai 

rerata keterampilan berbicara.  

 

 

 



IMPLIKASI 

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian tindakan kelas pada keterampilan 

berbicara dengan menggunakan teknik examples non examples, dapat diimplikasikan 

sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa di SD Labschool Rawamangun  

khususnya di kelas V, guru harus membangkitkan gairah/motivasi siswa terlebih 

dahulu dalam peningkatan keterampilan berbicara bahasa Inggris. Sikap berbicara 

siswa ini dapat dibangkitkan dengan penggunaan teknik pembelajaran di kelas 

dengan examples non examples.  

2.  Keterampilan berbicara pada siswa  belum adanya penggunaan teknik examples 

non examples sebagai salah satu teknik untuk membantu peningkatan 

keterampilan berbicara pada siswa, sehingga peneliti mencoba untuk 

menggunakannya sebagai bahan penelitian. 

3. Peningkatan keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris pada siswa berbicara 

siswa di SD Labschool Rawamangun  khususnya di kelas V, menggunakan dua 

siklus dan adanya peningkatan yang signifikan. 

4. Pelaksanaan teknik examples non examples di dalam kelas ternyata membuahkan 

hasil dengan adanya peningkatan keterampilan berbicara siswa di dalam kelas dan 

memberikan pengaruh yang positif bagi siswa itu sendiri.  
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