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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri di dalam dunia ini baik 

sendiri dalam konteks fisik maupun dalam konteks sosial budaya. Terutama dalam 

konteks sosial budaya. Manusia membutuhkan manusia lain untuk saling 

berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan fungsi-fungsi sosial satu dengan 

lainnya (Bungin, 2006: 25). Artinya, untuk saling berkolaborasi dalam pemenuhan 

kebutuhan fungsi-fungsi sosial satu dengan lainnya diperlukan suatu alat 

komunikasi. 

Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh 

manusia. Sebagai alat komunikasi, kedudukan bahasa sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Manusia berkomunikasi untuk berbagi pengetahuan, pesan, 

ataupun pengalaman. Melalui perasaan dan sikap seseorang dapat dipahami oleh 

pihak lain. Akan tetapi, komunikasi akan lebih efektif apabila pesan yang 

disampaikan dapat ditafsirkan dengan baik oleh penerima pesan. Ada 4 (empat) 

keterampilan dalam berbahasa yakni, menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis. Diantara 4 (empat) keterampilan tersebut yang paling banyak dilakukan 

oleh setiap orang adalah berbicara (Amalia, 2014: 1). 

Kemampuan berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain secara baik 

dapat memberikan energi positif terhadap kehidupan. Bahkan, kemampuan 

berbicara atau komunikasi yang baik dapat mendatangkan kesuksesan, sejalan 

dengan pandangan tersebut Felber (2002:2) mengungkapkan bahwa tidak mudah 

berbicara dengan orang lain secara tepat karena seni berkomunikasi adalah seni 

yang harus diselaraskan dengan lawan bicara termasuk ucapan, tingkah laku, dan 

perhatian. Hal tersebut merupakan cara dua arah yang dinamis dalam melihat dan 

membaca gelagat lawan bicara dengan saksama untuk menentukan langkah 

selanjutnya. Untuk itu Keterampilan berbicara perlu dilatihkan pada siswa secara 

optimal mengingat keterampilan berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang 

penting dalam kehidupan sehari-hari agar mereka dapat berbicara dengan 
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seseorang mampu untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya kepada orang 

lain. 

Ketika menguasai keterampilan berbicara, siswa akan mampu 

mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara cerdas sesuai konteks dan situasi 

pada saat dia sedang berbicara. Keterampilan berbicara juga akan mampu 

membentuk generasi masa depan yang kreatif sehingga mampu melahirkan 

tuturan atau ujaran yang komunikatif, jelas, runut, dan mudah dipahami. Oleh 

karena itu menjadi penting bagi siswa untuk mengusai keterampilan berbicara 

(Lutfah Aminah, 2013).  

Berdasarkan dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti melalui 

observasi dan wawancara tak berstruktur pada 22 Januari 2016 di SMP Negeri 15 

Banjarmasin bahwa ternyata ini masih terdapat siswa yang sulit dalam 

mengungkapkan pendapat di depan kelas, kurang berpartisipasi dalam 

pembelajaran, kurang dalam mengungkapkan ide saat diminta maju ke depan 

kelas oleh guru, malu untuk bertanya dan mengungkapkan perasaan. Selama ini 

guru bidang studi berupaya mengatasi kesulitan dalam keterampilan berbicara 

dengan memberikan kesempatan kepada siswa yang pada saat pembelajaran 

belum bertanya untuk bertanya, menyanggah ataupun mengemukakan 

pendapat. Namun hal tersebut nyatanya belum menunjukkan hasil yang 

memuaskan karena tetap saja siswa mengalami kesulitan. Adapun upaya yang 

dilakukan konselor sekolah selama ini menggunakan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik berceramah dan menginformasikan kiat-kiat 

keterampilan berbicara. Sayangnya hal tersebut di lapangan kurang dapat 

menunjukkan hasil yang memuaskan dan terarah.  

Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling permasalahan kesulitan dalam 

keterampilan berbicara memang dapat diatasi melalui layanan bimbingan 

kelompok. Pada layanan bimbingan kelompok secara substansial berkenaan 

dengan bantuan terhadap individu yang dilakssiswaan dalam situasi kelompok. 

Bimbingan kelompok sendiri berisi penyampaian informasi ataupun aktivitas 

kelompok membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial 

(Juntika Nurihsan, 2006: 23).   
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Oleh karena itu, perlu dikembangkan teknik yang benar-benar efektif dan 

efisien untuk mengatasi kesulitan siswa dalam keterampilan berbicara. Salah satu 

teknik yang memungkinkan untuk mengatasi kesulitan dalam berbicara sehingga 

mampu untuk meningkatkannya adalah dengan teknik permainan simulasi. 

Selama ini teknik permainan simulasi digunakan terbatas pada mata pelajaran 

yang terkait dengan bahasa dan sastra seperti pelajaran bahasa Indonesia, bahasa 

Inggris dan bahasa daerah (e.g. Arifuddin, 2009; Aminah Lutfah, 2013; Zulfa 

Awalul Magfiroh, 2014; Lilik Amalia, 2014; Hasna Modanggu, 2016).  Padahal 

dengan kriteria yang melekat pada teknik permainan simulasi dapat membantu 

siswa untuk meningkatkan keterampilan berbicara yang tidak hanya terbatas pada 

mata pelajaran tertentu namun keseluruhan mata pelajaran. Selain itu, 

sebagaimana diungkapkan Tatiek Romlah (2006: 118) bahwa permainan simulasi 

dapat dikatakan gabungan antara teknik bermain peran dan teknik diskusi. Saat 

bermain, siswa bisa mengekspresikan sesuatu yang dirasakan dan dipikirkan. 

Permainan selalu berlangsung dalam suasana bebas, sukarela, dan bergembira. 

Selanjutnya siwa diharapkan melalui teknik permainan simulasi mampu 

mengungkapkan ide dan perasaan dengan mudah, berani berbicara, berperan aktif 

karena siswa dilibatkan secara langsung sehingga siswa dituntut untuk berperan 

aktif dan lebih percaya diri dalam meningkatkan keterampilan berbicara, 

khususnya pada siswa sekolah menengah pertama yang secara perkembangannya  

dalam transisi antara siswa-siswa menuju remaja.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum diselenggarakannya penelitian ini adalah menggunakan 

teknik permainan simulasi untuk meningkatkan keterampilan berbicara.  Keluaran 

atau produk yang dihasilkan berupa buku panduan layanan bimbingan kelompok 

menggunakan teknik permainan simulasi untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa. Secara khusus tujuan penelitian terdiri dari: 

1. Menggambarkan aktivitas peneliti dengan meningkatkan keterampilan 

berbicara melalui teknik permainan simulasi (studi pada siswa kelas VII-

B di SMP Negeri 15 Banjarmasin). 
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2. Menggambarkan aktivitas hasil keterampilan berbicara melalui teknik 

permainan simulasi (studi pada siswa kelas VII-B di SMP Negeri 15 

Banjarmasin). 

3. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan berbicara melalui teknik 

permainan simulasi (studi pada siswa kelas VII-B di SMP Negeri 15 

Banjarmasin). 

  

C. Urgensi Penelitian 

Keutamaan penelitian ini secara umum adalah penggunaan teknik 

permainan simulasi dalam proses bimbingan dan konseling. Keutamaan secara 

khusus bahwa selama ini teknik permainan simulasi yang semula banyak 

digunakan terbatas pada mata pelajaran yang terkait dengan bahasa dan sastra 

seperti pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa daerah dapat 

digunakan sebagai teknik  untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa.         
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendahuluan 

Secara metodologis, penelitian ini didasarkan pada pendekatan naturalistik 

yang sering disebut sebagai pendekatan kualitatif. Penentuan pendekatan kualitatif 

karena penelitian ini dimaksud menggambarkan pelaksanaan teknik permainan 

simulasi dalam layanan bimbingan kelompok. Adapun jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan dengan mengikuti  

Model John Elliot. 

 

B. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII di SMP Negeri 15 

Banjarmasin. Masalah yang akan diperhatikan adalah perkembangan keterampilan 

berbicara siswa kelas VII SMP Negeri 15 Banjarmasin. Alasan memilih sekolah 

ini adalah berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan konselor sekolah, 

masih terdapat siswa yang kurang mampu untuk berbicara dengan baik yang 

mengakibatkan pelajaran menjadi kurang efektif dan pembelajaran yang kurang 

optimal, sehingga peneliti tertarik untuk mengatasi permasalahan tersebut agar 

kemampuan siswa dalam keterampilan berbicara dapat ditingkatkan. 

 

C. Keterlibatan Mahasiswa 

Dalam penelitian ini mahasiswa ikut terlibat pada proses penelitian 

sebanyak satu orang. Peran mahasiswa dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan observasi dalam proses penelitian 

2. Pelaksana lapangan simulasi penelitian 

3. Penyusun data 

 

D. Faktor yang Diteliti 

Faktor- faktor yang diteliti dalam penelitian tindakan ini adalah: 
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1. Aktivitas peneliti sebagai konselor dalam meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa  dengan menjalankan teknik permainan simulasi. 

 

Tabel II. 1 Aktivitas Konselor 

I Kegiatan Awal 

 1. Mengucapkan salam dan mengajak berdoa bersama sebelum memulai 

kegiatan 

 2. Apersepsi/Tanya jawab kegiatan hari ini 

 3. Presensi kehadiran siswa 

 4. Menjelaskan tujuan yang ingin dicapai 

 5.Membuat/menyiapkan sumber atau alat yang diperlukan 

II Kegiatan Inti 

 1. Membahas aturan-aturan dalam permainan 

 2. Membagi kelas  menjadi 3-4 kelompok 

 3. Masing-masing kelompok diberikan beberan, skenario dan kartu pesan 

 4. Setiap kelompok masing-masing menyusun struktur kelompoknya 

 5.Ketua kelompok sebagai pemimpin kelompok 

 6. Notulis mencatat kejadian dalam kelompok 

 7. Pemegang peran memainkan peran sesuai skenario 

 8. Pendiskusi mendiskusikan jawaban yang telah diberikan di beberan dan 

menuliskan di kartu pesan 

III Kegiatan Akhir 
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 1. Menyimpulkan hasil diskusi setelah permainan selesai 

 2.  Memberikan tindak lanjut 

 3. Mengajak siswa berdoa bersama untuk mengakhiri kegiatan 

 

2. Aktivitas siswa dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi verbal 

melalui teknik permainan simulasi. 

 

Tabel II.2 Aktivitas Siswa 

1 Antusias siswa dalam setiap kegiatan 

2 Konsentrasi siswa dalam setiap kegiatan 

3 Kerjasama siswa dalam bermain dan berdiskusi 

4 Keberanian siswa dalam mengikuti semua kegiatan 

  

3. Hasil dari bermain peran dan diskusi melalui teknik permainan simulasi 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. 

 

Tabel II.3 Hasil Teknik Permainan Simulasi yang Diharapkan 

1 Mampu meningkatkan keterampilan berbicara 

2 Mampu dalam mengungkapkan perasaan 

3 Mampu meningkatkan rasa percaya diri 

4 Mampu meningkatkan rasa keberanian 

5 Mampu berbicara di depan umum 

 

E. Tempat, Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 15 Banjarmasin  

2. Subjek Penelitian 
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Subyek penelitian adalah sumber di mana data dapat diperoleh. Subyek 

penelitian ini adalah siswa kelas VII-B SMP Negeri 15 Banjarmasin. 

3. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini ini adalah Keterampilan Berbicara siswa kelas VII-B  

di SMP Negeri 15 Banjarmasin. 

 

F. Teknik Pengumpul Data 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII-B di SMP Negeri 

15 Banjarmasin. 

Tabel  II.4 Populasi Penelitian 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1. VII  215 

 

2. Sampel 

Sampel ditarik dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

 

Tabel II.5 Sampel Penelitian 

No. Kelas Siswa Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1. VII B 17 16 33 

 

G. Data dan Penggalian Data 

Data yang digali dalam penelitian ini adalah digunakan 2 (dua) cara yaitu 

observasi, dan wawancara. 

 

H. Skenario Tindakan 

Penelitian tindakan ini direncanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan 

siklus II. Setiap siklus ada empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi 

dan refleksi. 
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1. Perencanaan yaitu serangkaian tindakan terencana untuk mencapai tujuan 

tindakan yang diharapkan. Pada penelitian ini perencanaan tindakan 

meliputi kegiatan persiapan sebelum pelaksanaan permainan simulasi.  

2. Tindakan yang diterapkan pada penelitian ini adalah melaksanakan kegiatan 

permainan dalam bentuk simulasi untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara. 

3. Observasi pada penelitian ini yaitu mengamati tingkah laku yang dihasilkan 

saat pelaksanaan permainan simulasi maupun setelah pelaksanaan 

permainan. 

4. Pada penelitian tindakan ini, langkah refleksi digunakan untuk mengkaji 

layanan bimbingan kelompok teknik permainan simulasi dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara. 

I. Validasi Data 

Hasil program pelaksanaan tindakan kelas yang telah dilakukan divalidasi 

melalui teknik:  

1. Triangulasi, yaitu mengecek kebenaran data atau informasi tentang 

pelaksanaan tindakan dengan cara mengkonfirmasikan data yaitu, 

observer, konselor sekolah, dan siswa. 

2. Member check, yaitu mengecek kebenaran dan kesahihandata dan temuan 

peneliti dengan cara mengkonfirmasikan kebenarannya dengan mitra guru 

pada setiap akhir pelaksanaan tindakan dan pada akhir keseluruhan 

tindakan. 

3. Audit Trail, yaitu mengecek kebenaran hasil penelitian sementara, beserta 

prosedur dan pengumpulan datanya dengan mengkonfirmasikan pada 

bukti-bukti temuan yang telah diperiksa dan dicek kesahihannya pada 

sumber data pertama. 

4. Expert opinion, yaitu pengecekkan terakhir terhadap kesahihan temuan 

penelitian kepada pakar yang professional di bidangnya, termasuk dengan 

para pembimbing penelitian ini. 
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BAB III 

KEMAJUAN PENELITIAN 

 

A. Capaian Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tentang keterampilan berbicara melalui teknik 

permainan simulasi pada siswa kelas VII B di SMP Negeri 15 Banjarmasin tahun 

pelajaran 2015/2016 didapat sejumlah krtierai pencapaian yakni sebagai berikut:  

1. Aktivitas peneliti dalam peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui 

teknik permainan simulasi pada siswa kelas VII B di SMP Negeri 15 

Banjarmasin tahun pelajaran 2015/2016 dengan kategori “Sangat Baik.” 

2. Aktivitas siswa dalam peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui 

teknik permainan simulasi pada siswa kelas VII B di SMP Negeri 15 

Banjarmasin tahun pelajaran 2015/2016 dengan kategori “Sangat Aktif.” 

3. Hasil peningkatan pengukuran keterampilan berbicara siswa melalui 

teknik permainan simulasi pada siswa kelas VII B di SMP Negeri 15 

Banjarmasin tahun pelajaran 2015/2016 dengan kategori “Sangat 

Berhasil.” 

 

B. Kendala dan Potensi Penyelesian Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis uji ahli/observer ditemukan keefektifan teknik 

permainan simulasi untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Oleh 

karena itu, hal ini hendaknya mendorong konselor untuk perlu memiliki 

pemahaman dan keterampilan yang baik serta pengetahuan terhadap barbagai 

macam metode bimbingan tersebut khususnya teknik permainan simulasi. 

Disisi lain dari hasil penemuan di lapangan, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling melalui teknik permainan simulasi dalam meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa disekolah, selain dengan  teknik permainan simulasi, konselor 

dapat menggunakan bermacam-macam metode yang variasi seperti teknik 

sosiodrama, teknik role playing dan teknik demontrasi. Agar siswa tidak merasa 

jenuh dan lebih tertarik dalam mengikuti proses pemberian layanan. 
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Karena bagaimanapun juga yang menjadi sasaran adalah siswa, dengan 

demikian siswa diharapkan dapat memiliki pemahaman tentang keterampilan 

berbicara agar siswa mampu berbicara di depan kelas, bertanya kepada guru, 

menjawab pertanyaan guru, mengemukakan pendapat, berdiskusi di kelas dan 

berani untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Setting Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SMP Negeri 15 

Banjarmasin kelas VII B semester Genap 2015/2016 dengan sampel berjumlah 3 

orang siswa yang terdiri dari 2 orang siswi perempuan dan 1 orang siswa laki-laki 

dari seluruh siswa di kelas yang berjumlah 33 orang. SMP Negeri 15 Banjarmasin 

beralamat di Jalan Kuin Utara RT. 4 NO. 6 Banjarmasin. 

SMP Negeri 15 Banjarmasin berada di lingkungan yang cukup nyaman, 

bangunan-bangunan di sekelilingnya tidak mengganggu aktivitas di sekolah ini. 

Kondisi ruang kelas rata-rata memiliki ventilasi udara yang baik, pencahayaan 

yang baik, dinding dan lantai yang kokoh, dan daya tampung siswa yang kurang 

lebih untuk 35 orang siswa. Setiap ruang kelas di SMP Negeri 15 Banjarmasin 

memiliki perlengkapan kelas yang dipergunakan untuk menunjang proses 

pembelajaran, seperti meja dan kursi guru, meja dan kursi siswa, papan tulis, 

daftar tugas siswa, papan pengumuman, jam dinding, alat kebersihan, kalender, 

tempat sampah, struktur organisasi kelas, dan bermacam-macam kreatifitas 

mengenai disiplin ilmu.  

Keadaan sekolah yang digambarkan seperti ini diharapkan seharusnya siswa 

memiliki keaktifan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, terutama dalam hal 

berkomunikasi. Namun, menurut hasil observasi dan informasi yang didapat dari 

konselor sekolah diketahui bahwa ada beberapa siswa yang mengalami masalah 

dengan keterampilan berbicara di SMP Negeri 15 Banjarmasin ini, dimana dapat 

terlihat bahwa masih terdapat siswa yang sulit dalam mengungkapkan pendapat di 

depan kelas, kurang berpartisipasi dalam pembelajaran, kurang dalam 

mengungkapkan ide saat diminta maju ke depan kelas oleh guru, malu untuk 

bertanya dan mengungkapkan perasaan. Hal ini menyebabkan mereka menjadi 

terlihat kurang bersemangat dalam pembelajaran di kelas, kurang mendapatkan 

informasi dan kurang memiliki wawasan. Dilihat dari beberapa aspek di atas, 

maka penanganan oleh konselor sekolah sudah seharusnya diberikan untuk 
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meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Banyak upaya yang dapat dilakukan, 

salah satunya adalah dengan pemberian teknik permainan simulasi. Yang 

dimaksud teknik permainan simulasi merupakan gabungan antara teknik bermain 

peran dan teknik diskusi dimana para pemainnya berkompetisi untuk mencapai 

tujuan tertentu dengan menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan. Oleh karena 

itu, peneliti tertarik untuk memberikan teknik permainan simulasi tersebut kepada 

siswa agar siswa mengetahui betapa pentingnya keterampilan berbicara dalam 

kehidupan kita sehari-hari, terutama pada saat pembelajaran di kelas, dan siswa 

dapat meningkatkan keterampilan berbicara melalui teknik permainan simulasi 

ini. 

 

B. Deskripsi Subjek Penelitian 

Berdasarkan hasil observasi yang mendalam  terhadap populasi  penelitian  

kemudian didapatlah sebanyak 3 subyek penelitian dengan deskripsi sebagai 

berikut: 

1. MD 

Sebelum diberikan teknik permainan simulasi. MD adalah siswi yang sangat 

pemalu sekali, bahkan dengan teman di sampingnya terlihat sulit menyusun kata-

kata, malu untuk berbicara, baik itu bertanya maupun mengemukakan pendapat 

ketika belajar dikelas. 

2. RD 

Walaupun duduk di barisan paling depan di kelas, siswa ini terlihat pasif 

dan diam saja pada saat pembelajaran di kelas berlangsung, ketika teman-

temannya sedang berdiskusi, dia lebih banyak diam dan mendengarkan, tidak 

terlalu banyak bicara. 

3. SA 

Siswi ini terlihat menyendiri di barisan paling belakang kelas, jarang sekali 

berpartisipasi dalam setiap diskusi pelajaran, apalagi untuk berbicara di depan 

kelas, siswa ini merasa takut dan malu untuk melakukannya. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur atau langkah-langkah penelitian meliputi hal-hal berikut: 
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1. Peneliti melakukan need assesment atau studi pendahuluan terhadap siswa 

di SMP Negeri 15 Banjarmasin yang mengalami permasalahan terhadap 

keterampilan berbicara. 

2. Peneliti menghipotesakan bahwa dengan diberikannya layanan bimbingan 

kelompok tentang keterampilan berbicara melalui teknik permainan simulasi 

dapat membantu siswa mengatasi permasalahan dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa.  

3. Peneliti melakukan penjaringan sampel dengan berdasarkan berapa banyak 

siswa dengan pertimbangan tertentu. 

4. Peneliti melakukan pendekatan dan wawancara terhadap siswa yang 

menjadi sampel penelitian sebelum diberi perlakuan. 

5. Peneliti memberikan perlakuan pelatihan tindakan kelas (PTK) dengan 2 

siklus dan masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. Perlakuan 

diberikan kepada sampel yang terjaring yaitu siswa kelas VII B untuk 

mengikuti layanan bimbingan kelompok dalam upaya meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan teknik permainan 

simulasi. 

6. Peneliti melakukan observasi dengan mengisi lembar observasi aktivitas 

siswa.   

 

D. Hasil Penelitian  

Hasil penelitian diambil setelah pelaksanaan tindakan kelas. Dalam 

pelaksanaan penelitian dengan tindakan ini diperoleh data tentang hasil 

peningkatan keterampilan berbicara siswa setelah dilakukan layanan bimbingan 

kolompok dengan menggunakan teknik permainan simulasi. 

1. Pelaksanaan Tindakan Kelas pada Siklus I 

Pelaksanaan Tindakan Kelas (PTK) pada pertemuan pertama dilaksanakan 

pada Rabu, 23 Maret 2016 di SMP Negeri 15 Banjarmasin dari pukul 13.20 

WITA sampai dengan 14.00 WITA. Peneliti melakukan penelitian terhadap 

keterampilan berbicara siswa melalui layanan bimbingan kelompok dengan 

menggunakan teknik permainan simulasi dengan materi dampak negative 
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menyontek. Materi yang diberikan pada pertemuan ini dimaksudkan untuk 

membuat siswa mampu dan berani untuk berbicara di depan kelas dengan bermain 

peran dan berdiskusi. 

Pelaksanaan Tindakan Kelas (PTK) pada pertemuan kedua dilaksanakan 

pada Sabtu, 26 Maret 2016 di SMP Negeri 15 Banjarmasin dari pukul 11.30 

WITA sampai dengan 12.10 WITA. Peneliti melakukan penelitian terhadap 

keterampilan berbicara siswa melalui layanan bimbingan kelompok dengan 

menggunakan teknik permainan simulasi dengan materi wawancara dengan 

pedagang pasar Materi yang diberikan pada pertemuan kedua ini dimaksudkan 

agar siswa mampu dan berani untuk berbicara di depan kelas dengan bermain 

peran dan berdiskusi. 

a. Perencanaan 

Semua kegiatan dalam tahapan perencanaan meliputi pembuatan Rencana 

Pelaksanaan Layanan (RPL), menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa beserta 

rubrik, lembar observasi aktivitas konselor beserta rubrik, lembar hasil 

peningkatan penggunaan teknik permainan simulasi untuk melihat bagaimana 

proses layanan bimbingan kelompok berlangsung, serta menyiapkan media 

pemberian layanan berupa media dan alat tulis. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I berlangsung dalam 2 kali pertemuan. 

Peneliti menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik 

permainan simulasi. Pada pertemuan pertama: 

1) Pendahuluan 

Peneliti mengucapkan salam kepada siswa dan mengajak berdoa bersama 

sebelum memulai kegiatan, kemudian melakukan Tanya jawab serta mengecek 

kehadiran. Memasuki tahap selanjutnya, peneliti memberikan pemahaman 

mengenai tujuan dan apa itu keterampilan berbicara dan teknik permainan 

simulasi. 

2) Kegiatan Inti 

Memasuki kegiatan inti, peneliti melakukan tahapan teknik permainan 

simulasi 



16 
 

a) Konselor membahas aturan-aturan dalam permainan 

b) Konselor membagi kelas  menjadi 3-4 kelompok 

c) Konselor memberikan beberan, skenario dan kartu pesan 

d) Konselor meminta setiap kelompok masing-masing menyusun struktur 

kelompoknya 

e) Konselor mengarahkan ketua kelompok sebagai pemimpin kelompok 

f) Konselor mengarahkan notulis mencatat kejadian dalam kelompok 

g) Konselor mengarahkan pemegang peran memainkan peran sesuai 

skenario 

h) Konselor megarahkan pendiskusi mendiskusikan jawaban yang telah 

diberikan di beberan dan menuliskan di kartu pesan 

3) Penutup 

Praktikan menyimpulkan hasil diskusi setelah permainan selesai, melakukan 

evaluasi kepada siswa setelah diberikan layanan. Kemudian peneliti 

menyampaikan materi layanan yang akan datang, menutup pertemuan dengan 

mengajak siswa berdoa bersama untuk mengakhiri kegiatan. 

 Pada pertemuan kedua, sama seperti pada pertemuan pertama, yaitu: 

a) Pendahuluan 

Peneliti mengucapkan salam kepada siswa dan mengajak berdoa bersama 

sebelum memulai kegiatan, kemudian melakukan Tanya jawab serta mengecek 

kehadiran. Memasuki tahap selanjutnya, peneliti memberikan pemahaman 

mengenai tujuan dan apa itu keterampilan berbicara dan teknik permainan 

simulasi. 

b) Kegiatan Inti 

Memasuki kegiatan inti, peneliti melakukan tahapan teknik permainan 

simulasi 

(1) Konselor membahas aturan-aturan dalam permainan 

(2) Konselor membagi kelas  menjadi 3-4 kelompok 

(3) Konselor memberikan beberan, skenario dan kartu pesan 

(4) Konselor meminta setiap kelompok masing-masing menyusun struktur 

kelompoknya 
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(5) Konselor mengarahkan ketua kelompok sebagai pemimpin kelompok 

(6) Konselor mengarahkan notulis mencatat kejadian dalam kelompok 

(7) Konselor mengarahkan pemegang peran memainkan peran sesuai 

skenario 

(8) Konselor mengarahkan pendiskusi mendiskusikan jawaban yang telah 

diberikan di beberan dan menuliskan di kartu pesan 

c) Penutup 

Praktikan menyimpulkan hasil diskusi setelah permainan selesai, melakukan 

evaluasi kepada siswa setelah diberikan layanan. Kemudian peneliti 

menyampaikan materi layanan yang akan datang, menutup pertemuan dengan 

mengajak siswa berdoa bersama untuk mengakhiri kegiatan. 

c. Observasi dan Evaluasi 

1) Hasil Observasi 

Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan oleh peneliti yang bertindak 

sebagai observer kepada siswa, hasil observasi aktivitas konselor dan siswa, 

pelaksanaan teknik permainan simulasi siklus I pertemuan pertama dan kedua 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel IV.1 

Pertemuan 

ke- 

Hasil Observasi terhadap Aktivitas Konselor  

Aktivitas 

Konselor 

% Kriteria Aktivitas 

Siswa 

% Kriteria 

1 41 60,29% CB 18 37,5% KA 

2 48 70,58% B 26 54,16% CA 

2) Hasil Observasi Aktivitas Konselor 

Pada siklus I, secara umum aktivitas peneliti selama pemberian layanan 

dengan menggunakan teknik permainan simulasi yang diobservasi oleh konselor 

sekolah berlangsung dengan cukup baik. Dapat dilihat pada tabel di atas, pada 

pertemuan pertama peneliti memperoleh skor sebesar 41 dengan persentasi 

60,29% dalam kategori cukup baik dan pada pertemuan kedua peneliti 

memperoleh skor sebesar 48 dengan persentasi 70,58% dalam kategori baik. 
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Adapun peningkatan aktivitas konselor pada pertemuan pertama dan kedua siklus 

I dapat dilihat pada diagram berikut: 

Diagram IV.1 

Aktivitas Konselor Siklus I 

 

Menurut catatan dari observer yaitu konselor sekolah pertemuan pertama ini 

pada dasarnya cukup baik, namun untuk memfokuskan perhatian siswa kepada 

kegiatan masih dirasa perlu lebih ditingkatkan lagi, serta kurang memotivasi siswa 

untuk berani tampil ke depan untuk menjalankan teknik.  

Mengenai aktivitas konselor diketahui bahwa dari 17 aspek, terdapat 10 

aspek dimana konselor mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup baik, yaitu 

pada aspek apersepsi/Tanya jawab tentang kegiatan, konselor dianggap belum 

baik untuk melakukan apersepsi/Tanya jawab tentang kegiatan karena tidak tepat 

dan tidak sistematis dalam Tanya jawab dengan siswa. Pada aspek menjelaskan 

tujuan yang ingin dicapai, konselor belum mencapai kategori baik karena kurang 

tepat dan kurang jelas dalam menjelaskan tujuan yang ingin dicapai, Pada aspek 

menjelaskan materi yang akan dibahas, konselor belum berada pada kategori baik, 

karena materi yang dijelaskan kurang sesuai dengan tema. Selanjutnya pada aspek 

membahas aturan-aturan dalam permainan, konselor masih belum mencapai 

kategori baik, karena konselor membahas aturan-aturan secara tidak tepat dan 

tidak sistematis. Pada aspek ketua sebagai pemimpin kelompok, notulis mencatat 

kejadian dalam kelompok, pemegang peran memainkan peran sesuai skenario, 

pendiskusi mendiskusikan jawaban yang telah diberikan di beberan dan 



19 
 

menuliskannya di kartu pesan masih belum mencapai kategori baik karena pada 

aspek ini konselor lebih banyak meminta siswa untuk aktif dalam pelaksanaan 

perilaku, sehingga konselor sendiri justru kurang aktif dalam pelaksanaan 

perilaku. Pada aspek menyimpulkan hasil diskusi setelah permainan selesai dan 

memberikan tindak lanjut, konselor dinilai kurang pada aspek ini karena 

kesimpulan yang disampaikan kurang tepat dari materi yang sudah ditentukan. 

Hasil observasi pertemuan kedua siklus I berada dalam kategori baik, 

menurut hasil pengamatan observer yaitu konselor sekolah, peneliti bisa belajar 

dari pertemuan pertama dan tingkat peningkatan pada pertemuan ini dimana 

layanan sudah sesuai dengan langkah-langkah teknik permainan simulasi yang 

disiapkan peneliti. 

Mengenai aktivitas konselor, masih terdapat 3 aspek dimana konselor 

mendapatkan skor 2 yang dinilai masih kurang, yaitu pada aspek apersepsi/Tanya 

jawab tentang kegiatan, konselor dianggap belum baik untuk melakukan 

apersepsi/Tanya jawab tentang kegiatan karena tidak tepat dan tidak sistematis 

dalam tanya jawab dengan siswa. Pada aspek menjelaskan materi yang akan 

dibahas, konselor belum berada pada kategori baik, karena kurang tepat dalam 

menjelaskan materi. Pada aspek memberikan tindak lanjut, konselor masih belum 

berada dalam kategori baik karena tindak lanjut yang dilakukan konselor tidak 

tepat dan tidak sistematis. 

Dari pelaksanaan teknik permainan simulasi pada siklus I dengan 2 kali 

pertemuan ini, terlihat bahwa peneliti dalam menjelaskan tujuan dan materi 

kurang menarik, sehingga siswa terlihat tidak tertarik dengan layanan pada 

pertemuan pertama, namun pada pertemuan kedua peneliti menjelaskan tujuan 

dan materi yang lebih menarik sehingga siswapun lebih tertarik dengan 

pelaksanaan layanan. 

3) Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I pertemuan pertama sampai dengan 

pertemuan kedua secara umum aktivitas siswa selama mengikuti pemberian 

layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik permainan simulasi 

sudah termasuk dalam kategori cukup dimana pada pertemuan pertama siswa 
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masih kurang aktif dalam kegiatan layanan dengan total skor 18 dan persentasi 

37,50%, namun pada pertemuan kedua siswa mulai terlihat cukup aktif dalam 

mengikuti kegiatan layanan dengan total skor 26 dan persentasi 54,16%.  

Diagram IV.2 

Aktivitas Siswa Siklus I 

 

Berikut tabel hasil aktivitas siswa pada siklus I pertemuan pertama: 

Tabel IV.2 

Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

No Nama 

Siswa 

Aspek-Aspek yang Diamati Jumlah % Ket 

A B C D 

1 MD 2 2 1 1 6 37.5 KA 

2 RD 1 1 2 1 5 31.25 KA 

3 SA 2 2 2 1 7 43.75 KA 

Jumlah 18 37,5 KA 

Berdasarkan hasil observasi siswa pada siklus I pertemuan pertama terhadap 

keterampilan berbicara siswa melalui teknik permainan simulasi dengan materi 

dampak negative menyontek, dimana siswa diminta untuk bermain peran dan 

berdiskusi. Materi ini diberikan dan diminta dilakukan oleh siswa dengan tujuan 

agar siswa berani, tidak malu dan takut untuk berbicara di depan kelas. 

Mengenai aktivitas siswa diketahui bahwa dari 3 orang sampel penelitian 

dapat dilihat dari beberapa aspek. Pada aspek A yaitu antusias. Sampel RD 

mendapatkan skor 1 yang menandakan bahwa siswa kurang aktif, terlihat bahwa 
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siswa ini tidak antusias, sedangkan MD dan SA mendapatkan skor 2 yang 

menandakan mereka cukup aktif dalam proses layanan karena cukup antusias 

dalam kegiatan. 

Pada aspek B yaitu konsentrasi, sampel RD mendapatkan skor 1 yang 

menandakan bahwa siswa kurang aktif, terlihat bahwa siswa ini tidak mampu 

berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan, sedangkan MD dan SA mendapatkan 

skor 2 yang menandakan mereka cukup aktif dalam proses layanan karena mampu 

untuk berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan. 

Aspek C yaitu kerjasama dalam kelompok, sampel MD mendapatkan skor 1 

yang menandakan bahwa siswa kurang aktif, terlihat bahwa siswa ini tidak 

mampu bekerjasama dalam kelompok, sedangkan RD dan SA mendapatkan skor 

2 yang menandakan mereka cukup aktif dalam proses layanan karena mampu 

untuk bekerjasama dalam kelompok. 

Aspek D yaitu keberanian. MD, RD dan SA semuanya mendapatkan skor 1 

yang berarti mereka masih kurang aktif dalam bermain peran dan berdiskusi, 

terlihat bahwa siswa tidak akif terlibat dalam bermain peran dan berdiskusi.  

Tabel IV.3 

Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

No Nama 

Siswa 

Aspek-Aspek yang Diamati Jumlah % Ket 

A B C D 

1 MD 3 2 2 2 9 56.25 CA 

2 RD 2 2 2 2 8 50 CA 

3 SA 2 2 3 2 9 56.25 CA 

Jumlah 26 54,16 CA 

Pada siklus I pertemuan kedua dengan materi wawancara dengan pedagang 

pasar, materi ini dimaksudkan agar siswa mampu dan berani untuk bercerita di 

depan teman-teman sekelasnya, mengurangi rasa malu dan takut untuk berbicara 

di depan kelas. Kendala yang masih dialami pada pertemuan kedua ini adalah 

meskipun siswa sudah mengenal bagaimana teknik permainan simulasi, namun 

tidak semua siswa bersedia dan mau untuk diminta memainkan teknik walaupun 

ada peningkatan di pertemuan kedua ini. 
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Gambaran  hasil observasi kegiatan siswa siklus I pertemuan kedua untuk 

mengetahui aktivitas siswa dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

dengan menggunakan teknik permainan simulasi untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara dapat dilihat dari beberapa aspek. 

Pertama, aspek A yaitu antusias. Sampel MD dan SA mendapatkan skor 2 

yang menandakan bahwa mereka cukup aktif, terlihat bahwa siswa ini cukup 

antusias, sedangkan RD mendapatkan skor 3 yang menandakan siswa aktif dalam 

proses layanan karena antusias dalam kegiatan. 

Pada aspek B yaitu konsentrasi, dari 3 orang sampel MD, RD dan SA 

semuanya mendapatkan skor 2 yang berarti mereka masih cukup aktif dalam 

bermain peran dan berdiskusi, terlihat bahwa siswa cukup aktif terlibat dalam 

bermain peran dan berdiskusi.  

Aspek C yaitu kerjasama dalam kelompok, dari ketiga orang sampel MD 

dan RD mendapatkan skor 2 yang menandakan bahwa mereka cukup aktif, terlihat 

bahwa siswa ini cukup bekerjasama dalam kelompok, sedangkan SA 

mendapatkan skor 3 yang menandakan siswa aktif dalam proses layanan karena 

mampu untuk bekerjasama dalam kelompok. 

Aspek D yaitu keberanian. MD, RD dan SA semuanya mendapatkan skor 2 

yang berarti mereka cukup aktif dalam bermain peran dan berdiskusi, terlihat 

bahwa siswa cukup aktif terlibat dalam bermain peran dan berdiskusi. Dari 

keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dari keempat aspek semua sampel 

berada dalam kategori “Cukup Aktif” dalam pelaksanaan teknik permainan 

simulasi ini. 

4) Evaluasi Hasil Peningkatan Keterampilan Berbicara Siswa 

Evaluasi dilakukan di akhir pelaksanaan layanan di setiap pertemuan 1 dan 

pertemuan. 

Tabel IV.4 

Hasil Pengukuran Keterampilan Berbicara melalui Teknik Permainan 

Simulasi Siklus I Pertemuan 1 

No Nama 

Siswa 

Skor % Kategori 
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1 MD 7 35 KB 

2 RD 7 35 KB 

3 SA 8 40 KB 

Jumlah  22 36.67 KB 

Berdasarkan tabel hasil observasi pertemuan pertama di atas maka dapat 

dilihat bahwa siswa merasakan bahwa teknik permainan simulasi yang diberikan 

cukup berhasil untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. 

Mengenai hasil peningkatan keterampilan berbicara, ada 5 aspek yang 

menjadi indikator penilaian terhadap 3 orang sampel. Siswa MD mendapat skor 1 

pada aspek mengungkapkan perasaan, rasa keberanian dan, berbicara di depan 

umum. Skor ini menunjukkan bahwa teknik yang diberikan kurang berhasil untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Sedangkan pada aspek siswa 

mampu meningkatkan keterampilan berbicara dan  meningkatkan rasa percaya diri 

ini siswa diberikan skor 2 yang berarti cukup berhasil pada aspek ini. Dengan kata 

lain, pada pertemuan pertama siklus I ini siswa MD kurang berhasil dalam 

penggunaan teknik permainan simulasi, 

Siswa RD mendapat skor 1 pada aspek keterampilan berbicara, 

mengungkapkan perasaan dan berbicara di depan umum, dikarenakan siswa ini 

terlihat diam dan tidak berani untuk berbicara di depan teman-temannya. Pada 

aspek percaya diri dan keberanian, siswa RD mendapat skor 2 yang berarti pada 

pertemuan ini siswa RD dalam keterampilan berbicara kurang berhasil. 

Siswa SA memdapat skor 1 pada aspek mengungkapkan perasaan dan 

keberanian, ini menunjukkan bahwa teknik yang diberikan pada pertemuan ini 

dirasa belum mampu oleh siswa untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

karena siswa mendapatkan skor yang kurang terhadap apa yang mereka dapatkan 

selama pemberian teknik. Sedangkan pada aspek siswa mampu meningkatkan 

keterampilan berbicara, meningkatkan rasa percaya diri dan berbicara di depan 

umum ini siswa diberikan skor 2 yang berarti cukup berhasil pada aspek ini. Pada 

pertemuan pertama siklus I ini siswa SA kurang berhasil dalam penggunaan 

teknik permainan simulasi.  
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Tabel IV.5 

Hasil Pengukuran Keterampilan Berbicara melalui Teknik Permainan 

Simulasi Siklus I Pertemuan 2 

No Nama Siswa Skor % Kategori 

1 MD 10 50 CB 

2 RD 9 45 CB 

3 SA 10 50 CB 

Jumlah  29 48.33 CB 

Berdasarkan tabel hasil observasi siklus I pertemuan kedua di atas, maka 

dapat dilihat bahwa siswa mengalami peningkatan dalam keterampilan berbicara, 

dari kategori kurang berhasil meningkat menjadi kategori cukup berhasil selama 

pemberian teknik. 

Mengenai hasil pengukuran keterampilan berbicara, ada 5 aspek yang 

menjadi penilaian terhadap 3 orang sampel. Siswa MD mendapatkan skor 1 pada 

aspek mengungkapkan perasaan dan berbicara di depan dari kategori kurang 

berhasil, pada aspek keterampilan berbicara mendapatkan skor 2 dari kategori 

kurang berhasil dari kategori cukup berhasil. Siswa MD mendapatkan skor 3 pada 

aspek percaya diri dan keberanian yang dapat dikatakan berhasik dlam 

meningkatkan keterampilan berbicara. 

Siswa RD mendapatkan skor 1 pada aspek keterampilan berbicara. Namun 

untuk aspek yang lain seperti mengungkapkan perasaan, percaya diri, keberanian 

dan berbicara di depan umum,  siswa ini mendapatkan skor 2 yang berarti siswa 

merasa teknik yang diberikan cukup berhasil dalam meningkatkan 

kemampuannya dalam aspek tersebut. 

Siswa SA pada aspek keterampilan berbicara, mengungkapkan perasaan, 

percaya diri, keberanian dan berbicara di depan umum. Siswa SA mendapatkan 

skor 2 yang mana teknik yang diberikan cukup berhasil untuk meningkatkan 

kemampuannya dalam aspek tersebut. 
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Tabel IV.6 

Gambaran Perbedaan Hasil Siklus I  

Pertemuan Pertama dan Kedua 

No Nama 

Siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Perbandingan 

Skor % Skor % Skor % 

1 MD 7 35 10 50 3 15% 

2 RD 7 35 9 45 2 10% 

3 SA 8 40 10 50 2 10% 

 

Diagram IV.3 

Perbandingan Hasil Pengukuran Keterampilan Berbicara melalui Teknik 

Permainan Simulasi Siklus I Pertemuan 1 dan 2 

 

d. Refleksi 

Hasil observasi layanan bimbingan konseling melalui teknik permainan 

simulasi yang dilaksanakan baik terhadap siswa maupun peneliti untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan berbicara pada siklus I masih terdapat 

banyak kekurangan, seperti pada siswa yang mana hal ini ditunjukkan dengan 

masih belum adanya peningkatan keterampilan berbicara siswa ditinjau dari 

indikator keberhasilan yang ditetapkan. Adapun hasil refleksi yang terjadi pada 

siklus I pertemuan 1 yaitu: 
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1) Gambaran Aktivitas Konselor 

Pada pertemuan pertama siklus 1, konselor sekolah sebagai pengamat 

memberikan skor 41 dengan persentasi 60,29% dalam kategori cukup baik. 

Kegiatan aktivitas peneliti pada kegiatan inti dalam membahas aturan-aturan 

dalam permainan mendapatkan skor 2 karena konselor membahas aturan-aturan 

dalam permainan dengan tepat namun tidak sistematis. Pada saat konselor 

mengarahkan ketua kelompok sebagai pemimpin kelompok, konselor megarahkan 

notulis mencatat kejadian dalam kelompok, konselor mengarahkan pemegang 

peran memainkan peran sesuai skenario dan konselor mengarahkan pendiskusi 

mendiskusikan jawaban yang telah diberikan di beberan dan menuliskan di kartu 

pesan mendapatkan skor 2 karena kurang tepat dan tidak sistematis. Untuk 

pertemuan selanjutnya pengamat mengharapkan agar peneliti dapat lebih mampu 

untuk memfokuskan siswa terhadap teknik yang diberikan. 

2) Gambaran Aktivitas Siswa 

Pada pertemuan pertama siklus I, berhubung teknik permainan simulasi 

belum pernah digunakan di sekolah, pada awalnya siswa  takut dan malu untuk 

mengikuti pelaksanaan teknik permainan simulasi ini karena ini merupakan kali 

pertama bagi siswa kelas VII B dan dijadikan subjek. Dari hasil refleksi yang 

dilakukan oleh peneliti pada siklus I pertemuan 1 kepada siswa, diketahui siswa 

berada pada kategori kurang aktif, dikarenakan nilai yang diperoleh masih 

dibawah kategori aktif yaitu dengan skor diantara 11 – 13 dan dalam persentasi 

62,52% - 81,25%. Oleh karena itu diharapkan agar peneliti lebih bisa mengelola 

kelas dan menjalin komunikasi yang lebih baik agar siswa tidak canggung dan 

malu-malu agar nantinya keterampilan berbicara mereka bisa ditingkatkan karena 

itulah tujuan penelitian ini. 

3) Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Teknik Permainan Simulasi 

Pelaksanaan teknik permainan simulasi pada siklus I pertemuan 1 diketahui 

peningkatan keterampilan berbicara melalui teknik permainan simulasi kurang 

berhasil, terlihat dengan sebagian siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan, 

namun sebagian juga terlihat canggung, takut dan malu-malu dalam kegiatan 
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pertemuan pertama ini, terutama 3 orang sampel yang perlu untuk ditingkatkan 

keterampilan berbicaranya. 

Adapun hasil refleksi yang terjadi pada siklus I pertemuan 2 yaitu: 

Pada pertemuan kedua mereka mendapat skor pada kategori cukup aktif. 

1) Gambaran Aktivitas Konselor 

Pada pertemuan kedua siklus 1 pengamat memberikan skor 48 dengan 

persentasi 70,58% dalam kategori baik. Pada kegiatan aktivitas peneliti di 

kegiatan inti mendapatkan skor 3 yang artinya  peneliti sudah melakukan kegiatan 

dengan tepat namun tidak sitematis. Dilihat pada rata-rata skor aktivitas konselor 

diketahui bahwa skor yang didapat peneliti belum mencapai indikator 

keberhasilan dengan  kategori baik, maka pertemuan akan dilanjutkan ke siklus II. 

2) Gambaran Aktivitas Siswa 

Pada siklus I pertemuan 2, siswa sudah mengetahui kegiatan yang akan 

dilakukan. Dari hasil refleksi  yang dilakukan peneliti kepada siswa tampak siswa 

masih dalam keadaaan canggung dan malu-malu untuk bercerita di depan kelas. 

Namun, ketika kegiatan sedang berlangsung mereka antusias memperhatikan 

peneliti, juga memperhatikan temannya yang lain yang sedang maju di depan 

kelas. Ada peningkatan pada aktivitas siswa di pertemuan kedua ini dari yang 

awalnya berada di kategori kurang aktif menjadi cukup aktif. Karena pada siklus I 

ini aktivitas siswa belum mencapai indikator keberhasilan dengan kategori aktif, 

maka pertemuan akan dilanjutkan kepada siklus ke II. 

3) Peningkatan Keterampilan Berbicara melalui Teknik Permainan Simulasi 

Pelaksanaan teknik permainan simulasi pada siklus I pertemuan 2 berjalan 

baik. Dalam pengukuran peningkatan keterampilan berbicara setelah peneliti 

analisis pada siklus I pertemuan 2 ini, 3 orang siswa berada pada kategori cukup 

berhasil. Hal tersebut masih dikatakan belum berhasil karena siswa yang masih 

belum mampu meningkatkan keterampilan berbicaranya, oleh karena itu 

diperlukan untuk memasuki siklus ke II. 

Siklus ke II dilakukan karena pada siklus ke I aktivitas siswa, aktivitas 

konselor dan keterampilan berbicara melalui teknik permainan simulasi masih 

dikatakan tidak berhasil sehingga pada siklus ke II ini peneliti berencana untuk 
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mengajak siswa lebih bersemangat dan lebih aktif lagi sehingga nantinya teknik 

ini dapat dikatakan berhasil.  

2. Pelaksanaan Tindakan Kelas pada Siklus II 

Pelaksanaan Tindakan Kelas (PTK) pada pertemuan pertama siklus kedua 

dilaksanakan pada Senin, 28 Maret 2016 di SMP Negeri 15 Banjarmasin dari 

pukul 13.20 WITA sampai dengan 14.00 WITA. Peneliti melakukan penelitian 

terhadap keterampilan berbicara siswa melalui layanan bimbingan kelompok 

dengan menggunakan teknik permainan simulasi dengan materi kepemimpinan 

kru kapal. Materi yang diberikan pada pertemuan ini dimaksudkan untuk 

membuat siswa mampu dan berani untuk berbicara di depan kelas dalam bermain 

peran dan berdiskusi. 

Pelaksanaan Tindakan Kelas (PTK) pada pertemuan kedua di siklus kedua 

dilaksanakan pada Rabu, 30 Maret 2016 di SMP Negeri 15 Banjarmasin dari 

pukul 13.20 WITA sampai dengan 14.00 WITA. Peneliti melakukan penelitian 

terhadap keterampilan berbicara siswa melalui layanan bimbingan kelompok 

dengan menggunakan teknik permainan simulasi dengan materi debat calon ketua 

OSIS, dimana siswa memainkan peran dan berdiskusi. Materi yang diberikan pada 

pertemuan kedua ini dimaksudkan agar siswa mampu bermain peran dan diskusi 

dalam meningkatkan keberaniannya untuk aktif berbicara di depan kelas. 

a. Perencanaan 

Semua kegiatan dalam tahapan perencanaan meliputi pembuatan Rencana 

Pelaksanaan Layanan (RPL), menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa beserta 

rubrik, lembar observasi aktivitas konselor beserta rubrik, lembar hasil 

peningkatan penggunaan teknik permainan simulasi untuk melihat bagaimana 

proses layanan bimbingan kelompok berlangsung, serta menyiapkan media 

pemberian layanan berupa media dan alat tulis. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II berlangsung dalam 2 kali pertemuan. 

Peneliti menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik 

permainan simulasi. Pada pertemuan pertama: 

1) Pendahuluan 
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Peneliti mengucapkan salam kepada siswa dan mengajak berdoa bersama 

sebelum memulai kegiatan, kemudian melakukan Tanya jawab serta mengecek 

kehadiran. Memasuki tahap selanjutnya, peneliti memberikan pemahaman 

mengenai tujuan dan apa itu keterampilan berbicara dan teknik permainan 

simulasi. 

2) Kegiatan Inti 

Memasuki kegiatan inti, peneliti melakukan tahapan teknik permainan 

simulasi 

a) Konselor membahas aturan-aturan dalam permainan 

b) Konselor membagi kelas  menjadi 3-4 kelompok 

c) Konselor memberikan beberan, skenario dan kartu pesan 

d) Konselor meminta setiap kelompok masing-masing menyusun struktur 

kelompoknya 

e) Konselor mengarahkan ketua kelompok sebagai pemimpin kelompok 

f) Konselor mengarahkan notulis mencatat kejadian dalam kelompok 

g) Konselor mengarahkan pemegang peran memainkan peran sesuai 

skenario 

h) Konselor mengarahkan pendiskusi mendiskusikan jawaban yang telah 

diberikan di beberan dan menuliskan di kartu pesan 

3) Penutup  

Praktikan menyimpulkan hasil diskusi setelah permainan selesai, melakukan 

evaluasi kepada siswa setelah diberikan layanan. Kemudian peneliti 

menyampaikan materi layanan yang akan datang, menutup pertemuan dengan 

mengajak siswa berdoa bersama untuk mengakhiri kegiatan. 

Pada pertemuan kedua, sama seperti pada pertemuan pertama, yaitu: 

1) Pendahuluan 

Peneliti mengucapkan salam kepada siswa dan mengajak berdoa bersama 

sebelum memulai kegiatan, kemudian melakukan Tanya jawab serta mengecek 

kehadiran. Memasuki tahap selanjutnya, peneliti memberikan pemahaman 

mengenai tujuan dan apa itu keterampilan berbicara dan teknik permainan 

simulasi. 
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2) Kegiatan Inti 

Memasuki kegiatan inti, peneliti melakukan tahapan teknik permainan 

simulasi 

a) Konselor membahas aturan-aturan dalam permainan 

b) Konselor membagi kelas  menjadi 3-4 kelompok 

c) Konselor memberikan beberan, skenario dan kartu pesan 

d) Konselor meminta setiap kelompok masing-masing menyusun struktur 

kelompoknya 

e) Konselor mengarahkan ketua kelompok sebagai pemimpin kelompok 

f) Konselor mengarahkan notulis mencatat kejadian dalam kelompok 

g) Konselor mengarahkan pemegang peran memainkan peran sesuai 

skenario 

h) Konselor mengarahkan pendiskusi mendiskusikan jawaban yang telah 

diberikan di beberan dan menuliskan di kartu pesan 

3) Penutup 

Praktikan menyimpulkan hasil diskusi setelah permainan selesai, melakukan 

evaluasi kepada siswa setelah diberikan layanan. Kemudian peneliti 

menyampaikan materi layanan yang akan datang, menutup pertemuan dengan 

mengajak siswa berdoa bersama untuk mengakhiri kegiatan. 

c. Observasi dan Evaluasi 

1) Hasil Observasi 

Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan oleh peneliti yang bertindak 

sebagai observer kepada siswa, hasil observasi aktivitas peneliti dan siswa, 

pelaksanaan teknik permainan simulasi siklus II pertemuan pertama dan kedua 

dapat dilihat sebagai berikut 

Tabel IV.7 

Pertemuan 

ke- 

Hasil Observasi terhadap Aktivitas Konselor 

Aktivitas 

Konselor 

% Kriteria Aktivitas 

Siswa 

% Kriteria 

1 55 80,88% B 33 68,75% A 
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2 63 92,65% SB 41 85, 

41% 

SA 

a) Hasil Observasi Aktivitas Peneliti 

Pada siklus II, secara umum aktivitas peneliti selama pemberian layanan 

dengan menggunakan teknik permainan simulasi yang diobservasi oleh konselor 

sekolah berlangsung dengan sangat baik. Dapat dilihat pada tabel di atas, pada 

pertemuan pertama peneliti memperoleh skor sebesar 55 dengan persentasi 

80,88% dalam kategori baik dan pada pertemuan kedua peneliti memperoleh skor 

sebesar 63 dengan persentasi 92,65% kategori sangat baik. Adapun peningkatan 

aktivitas konselor pada pertemuan pertama dan kedua siklus I dapat dilihat pada 

diagram berikut 

Diagram IV.4 

Aktivitas Konselor Siklus II 

 

Dari hasil observasi pelaksanaan tindakan melalui teknik permainan 

simulasi pertemuan pertama siklus II skor yang didapat oleh peneliti yaitu 55 

dengan persentasi 80,88% dalam kategori baik. 

Begitu juga dengan pertemuan kedua di siklus ke II ini, peneliti memperoleh 

skor 63 dengan persentasi 92,65% dari pengamat yang mana skor ini termasuk 

dalam kategori sangat berhasil. 

Diagram IV.5 

Aktivitas Konselor Siklus I dan II 
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b) Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II pertemuan pertama sampai 

dengan pertemuan kedua secara umum aktivitas siswa selama mengikuti 

pemberian layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik permainan 

simulasi sudah termasuk dalam kategori aktif dimana pada pertemuan pertama 

dan kedua ini terjadi peningkatan pada keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 

layanan. Pada pertemuan pertama siklus ke II ini aktivitas siswa mendapatkan 

total skor 33 dengan persentasi 68,75% dalam kategori aktif dan pada pertemuan 

kedua meningkat menjadi 41 dengan persentasi 85,41% dalam kategori sangat 

aktif. 

Adapun peningkatan aktivitas siswa pada pertemuan pertama dan pertemuan 

kedua siklus II dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Diagram IV.6 

Aktivitas Siswa Siklus II 
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Berikut tabel hasil aktivitas siswa pada siklus II pertemuan pertama dimana 

siswa memainkan peran tentang kepemimpinan kru kapal: 

Tabel IV.8 

Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

No Nama 

Siswa 

Aspek-Aspek yang Diamati Jumlah % Ket 

A B C D 

1 MD 3 3 2 3 11 68.75 A 

2 RD 3 2 2 3 10 62.5 CA 

3 SA 3 3 3 3 12 75 A 

Jumlah 33 68.75 A 

 

Dari hasil observasi pelaksanaan tindakan melalui teknik permainan 

simulasi pertemuan pertama pada siklus II beberapa siswa terlihat sudah lebih 

aktif dari siklus I, dapat dilihat bahwa jumlah skor yang didapat dari aktivitas 

siswa berjumlah 41 dengan presentasi 68,75% dalam kategori aktif. Hal tersebut 

dapat terlihat dari keberanian para siswa yang tidak terlihat malu dan takut lagi 

untuk bercerita di depan kelas, bahkan mereka bisa melakukannya sambil 

bercanda dengan teman yang lain, sehingga membuat suasana menjadi santai. 

Namun, peneliti merasa masih ada satu siswa yang perlu dibimbing agar lebih 

berani, aktif dan mampu meningkatkan keterampilan berbicaranya.  

Mengenai aktivitas siswa diketahui bahwa dari 3 orang sampel penelitian 

dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek A yaitu antusias. Dari aspek 

tersebut ketiga sampel dengan inisial MD, RD dan SA secara umum aktivitas 

semuanya selama mengikuti teknik permainan simulasi mendapatkan skor yang 

sama yaitu 3, dimana skor tersebut menandakan bahwa siswa aktif dalam proses 

pemberian layanan.  

Pada aspek B yaitu konsentrasi siswa. Sampel RD mendapatkan skor 2 yang 

menandakan bahwa siswa cukup aktif dalam proses layanan. MD dan SA secara 

umum aktivitas semuanya selama mengikuti teknik permainan simulasi 

mendapatkan skor yang sama yaitu 3, dimana skor tersebut menandakan bahwa 

siswa aktif dalam proses pemberian layanan 
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Aspek C yaitu kerjasama, dari kedua orang sampel MD dan RD 

mendapatkan skor 2 yang berarti mereka cukup aktif dalam berlatih teknik, 

sedangkan SA mendapatkan skor 3 yang berarti sangat aktif dalam pelaksanaan 

layanan.  

Aspek D yaitu keberanian siswa, tiga orang sampel yaitu MD, RD dan SA 

secara umum aktivitas semuanya selama mengikuti teknik permainan simulasi 

mendapatkan skor yang sama yaitu 3, dimana skor tersebut menandakan bahwa 

siswa berani dalam proses pemberian teknik. 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dari kelima aspek semua 

sampel berada dalam kategori “Aktif” dalam pelaksanaan teknik permainan 

simulasi ini. 

Tabel IV.9 

Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No Nama 

Siswa 

Aspek-Aspek yang Diamati Jumlah % Ket 

A B C D 

1 MD 4 3 4 3 14 87.5 SA 

2 RD 3 3 4 3 13 81.25 A 

3 SA 4 3 3 4 14 87.5 SA 

Jumlah 41 85,41 SA 

Pada siklus II pertemuan kedua dengan materi teknik permainan simulasi 

debat calon ketua OSIS, siswa mulai berani dan tidak malu maupun canggung lagi 

untuk bercerita di depan kelas. Pada pertemuan ini dapat dilihat bahwa semua 

siswa sudah aktif bahkan sangat aktif dalam mengikuti pelaksanaan teknik 

permainan simulasi 

Pertama, aspek A yaitu antusias. Dari aspek tersebut Sampel RD 

mendapatkan skor 3 yang menandakan bahwa siswa aktif dalam proses layanan. 

MD dan SA secara umum aktivitas semuanya selama mengikuti teknik permainan 

simulasi mendapatkan skor yang sama yaitu 4, dimana skor tersebut menandakan 

bahwa siswa sangat aktif dalam proses pemberian layanan. 

Pada aspek B yaitu konsentrasi siswa. Sampel MD, RD dan SA secara 

umum aktivitas semuanya selama mengikuti teknik permainan simulasi 
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mendapatkan skor yang sama yaitu 3, dimana skor tersebut menandakan bahwa 

siswa berkonsentrasi dalam proses pemberian teknik 

Aspek C yaitu kerjasama, sampel SA mendapatkan skor 3 yang berarti aktif 

dalam berlatih teknik, sedangkan MD dan RD mendapatkan skor 4 yang berarti 

sangat aktif dalam pelaksanaan layanan.  

Aspek D yaitu keberanian siswa, dua orang sampel yaitu MD dan RD secara 

umum aktivitas semuanya selama mengikuti teknik permainan simulasi 

mendapatkan skor yang sama yaitu 3, dimana skor tersebut menandakan bahwa 

siswa berani dalam proses pemberian teknik. Sedangkan SA mendapatkan skor 4 

yang berarti sangat aktif dalam menunjukan keberaniannya saat pelaksanaan 

layanan. 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dari kelima aspek semua 

sampel sudah berada dalam kategori “Sangat Aktif” dalam pelaksanaan teknik 

permainan simulasi ini. 

Berikut gambaran dari siklus I pertemuan 1 sampai siklus II pertemuan 2: 

Diagram IV.7 

Gambaran Hasil Aktivitas Siswa Siklus I dan II                          

 

 

 

 

 

 

2) Evaluasi Hasil Pengukuran Keterampilan Berbicara Siswa 

Evaluasi dilakukan di akhir pelaksanaan layanan di setiap pertemuan 1 dan 

pertemuan 2. 

Tabel IV.10 

Hasil Pengukuran Keterampilan Berbicara melalui Teknik Permainan 

Simulasi Siklus II Pertemuan 1 

No Nama 

Siswa 

Skor % Kategori 

1 2 3 4

pertemuan 38% 54% 69% 85%
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1 MD 14 70 B 

2 RD 14 70 B 

3 SA 15 75 B 

Jumlah  43 71.67 B 

Berdasarkan tabel hasil observasi pertemuan pertama di atas maka dapat 

dilihat bahwa siswa merasakan bahwa teknik permainan simulasi yang diberikan 

berhasil untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. 

Tabel IV.11 

Hasil Pengukuran Keterampilan Berbicara melalui Teknik Permainan 

Simulasi Siklus II Pertemuan 2 

No Nama 

Siswa 

Skor % Kategori 

1 MD 17 85 SB 

2 RD 16 80 B 

3 SA 18 90 SB 

Jumlah  51 85 SB 

Berdasarkan tabel hasil obsevasi pertemuan kedua di atas, maka dapat 

dilihat bahwa siswa mengalami peningkatan dalam keterampilan berbicara dan 

semuanya merasakan bahwa teknik permainan simulasi sangat berhasil untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara mereka. 

Tabel IV.12 

Gambaran Perbedaan Hasil Pertemuan Pertama dan Kedua 

No Nama 

Siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Perbandingan 

Skor % Skor % Skor % 

1 MD 14 70 17 85 3 15% 

2 RD 14 70 16 80 2 10% 

3 SA 15 75 18 90 3 15% 
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Diagram IV.8 

Perbandingan Hasil Pengukuran Keterampilan Berbicara melalui Teknik 

Permainan Simulasi Siklus II Pertemuan 1 dan 2 

 

Tabel IV.13 

Gambaran Perbedaan Hasil Siklus I dan II 

No Nama 

Siswa 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan 

I 

% Pertemuan 

II 

% Pertemuan 

I 

% Pertemuan 

II 

% 

1 MD 7 35% 10 62,5% 14 70% 17 85% 

2 RD 7 35% 9 56,25% 14 70% 16 80% 

3 SA 8 40% 10 62,5% 15 75% 18 90% 

 

Diagram IV.9 

Perbandingan Hasil Pengukuran Keterampilan Berbicara Siswa pada siklus 

I dan II 
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d. Refleksi 

Hasil refleksi tentang proses pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

menggunakan teknik permainan simulasi ini baik terhadap siswa maupun peneliti 

pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan keterampilan berbicara siswa. 

1) Gambaran Aktivitas Peneliti 

Pelaksanaan siklus II pertemuan 1 ini secara keseluruhan kegiatan konselor 

(peneliti) sudah baik sesuai dengan kesistematisan tahap yang direncanakan. Pada 

pelaksanaan siklus II pertemuan 1 konselor (peneliti) memperoleh total skor 55 

dengan persentasi 80,88% dalam kategori baik. Pada kegiatan aktivitas peneliti 

skor yang didapat sebagian besar aspek yaitu skor 3. Tidak terjadi kendala pada 

peneliti sebagai konselor pada siklus kedua ini, sehingga dapat dikatakan bahwa 

kegiatan pada siklus II pertemuan pertama ini sudah berhasil. 

2) Gambaran Aktivitas Siswa 

Pelaksanaan layanan bimbingan konseling melalui teknik permainan 

simulasi siklus II pertemuan 1 ini adalah dengan memainkan peran kepemimpinan 

kru kapal. Dari hasil refleksi yang dilakukan konselor (peneliti) kepada siswa 

diketahui bahwa 2 dari 3 orang siswa yang menjadi sampel sudah dapat 
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meningkatkan aktifitasnya dari yang mulanya cukup aktif menjadi aktif, namun 

satu orang masih berada pada kategori cukup aktif. 

Aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 1 ini adalah ketertarikan serta 

keantusiasan siswa tidak diragukan lagi dalam memainkan peran dan dikusi, dapat 

terlihat bahwa mereka tidak malu dan tegang lagi, bahkan terlihat ceria dengan 

sambil bercanda-canda dengan temannya. 

3) Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Teknik Permainan Simulasi 

Secara keseluruhan pengukuran kemampuan siswa tentang keterampilan 

berbicara sudah dengan kategori berhasil itu dikarenakan siswa merasa sudah 

mampu untuk keterampilan berbicara dengan baik terutama di dalam kelas. 

Adapun hasil refleksi siklus II pertemuan 2 yaitu: 

1) Gambaran Aktivitas Peneliti 

Berdasarkan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok melalui teknik 

permainan simulasi pada siklus II pertemuan 2, peneliti semakin baik dalam 

melakukan pemberian tindakan. Dari lembar observasi aktivitas peneliti 

memperoleh total skor 63 dengan persentasi 92,65% dalam kategori sangat baik 

hal ini dapat dilihat dari peneliti telah sesuai melakukan kesistematisan tahap yang 

telah direncanakan dengan sebagian besar skor yang didapatkan 4, namun pada 

konselor mengarahkan ketua kelompok sebagai pemimpin kelompok, konselor 

mengarahkan notulis mencatat kejadian dalam kelompok dan konselor 

mengarahkan pemegang peran memainkan peran sesuai skenario mendapatkan 

skor 3 karena tidak sistematis dalam aspek kegiatan yang dilakukan. Hubungan 

yang akrab antara konselor (peneliti) dengan siswa membuat kegiatan layanan 

bimbingan kelompok semakin akrab. Hal ini menjadi dukungan tersendiri bagi 

konselor (peneliti) untuk semakin memaksimalkan pemberian teknik untuk lebih 

baik lagi melihat respon positif dari siswa. Pada siklus II pertemuan 2 ini konselor 

(peneliti) tidak menemukan kendala yang besar dari aktivitas konselor (peneliti) 

sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan teknik permainan simulasi 

berjalan dengan lancar.    

Siklus ke II ini ternyata mampu mencapai indikator keberhasilan penelitian 

tindakan yang telah ditetapkan yaitu kegiatan peneliti mencapai skor ≥ 43 – 55 
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dan persentasi 62,52% - 81,27% saat melaksanakan layanan bimbingan kelompok 

melalui teknik permainan simulasi, sehingga pertemuan dapat diakhiri pada siklus 

II pertemuan kedua ini. 

2) Gambaran Aktivitas Siswa 

Pelaksanaan layanan bimbingan konseling melalui teknik permainan 

simulasi siklus II pertemuan 2 ini adalah dengan bermain peran debat calon ketua 

OSIS dari masing-masing siswa. Dari hasil refleksi yang dilakukan konselor 

(peneliti) kepada siswa diketahui bahwa 2 dari 3 orang siswa yang menjadi 

sampel aktifitasnya sudah meningkat dari yang mulanya aktif menjadi sangat 

aktif, dan satu orang yang pada pertemuan sebelumnya berada pada kategori 

cukup aktif pada pertemuan kedua ini sudah menjadi aktif. Dan pada pertemuan 

kedua siklus II ini, seluruh sampel sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu 

dengan skor ≥ 11-13 dan dalam persentasi 62,52% - 81,27% sehingga pertemuan 

dapat diakhiri. 

3) Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Teknik Permainan Simulasi 

Pengukuran hasil instrumen keterampilan berbicara siswa pada siklus II 

pertemuan 2 mencapai skor dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan 

tersebut ditandai dengan semua siswa yang menjadi sampel yaitu sebanyak 3 

orang siswa mencapai kategori sangat berhasil dengan skor ≥ 5 – 8 dan dalam 

persentasi 25%-43,75% sehingga pertemuan dapat diakhiri. Keberhasilan 

pelaksanaan layanan pada siklus II ini ditunjukkan dengan hasil instrumen minat 

belajar siswa sudah baik ditandai dengan siswa sudah mampu mengamati, 

memahami, dan mencoba untuk berbicara di depan kelas, terutama dalam kegiatan 

pembelajaran sehari-hari. 

 

E. Pembahasan 

Pada bagian ini mengkaji tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling dengan melaksanakan layanan bimbingan kelompok menggunakan 

teknik permainan simulasi dalam upaya meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa di SMP Negeri 15 Banjarmasin. 



41 
 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dalam 4 kali pertemuan maka 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Konselor 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam upaya 

meningkatkan keterampilan berbicara dengan layanan bimbingan kelompok 

melalui teknik permainan simulasi kelas VII SMP Negeri 15 Banjarmasin 

mencapai kategori sangat baik, hal ini tergambar dengan aktivitas yang telah 

dilakukan oleh peneliti sudah menerapkan langkah-langkah  yang sistematis saat 

melaksanakan teknik permainan simulasi. Seperti pada saat konselor membahas 

aturan-aturan dalam permainan, konselor membagi kelas menjadi 3-4 kelompok, 

konselor memberikan beberan, scenario dan kartu pesan, konselor meminta setiap 

kelompok masing-masing menyusun struktur kelompoknya, konselor 

mengarahkan ketua kelompok sebagai pemimpin kelompok, konselor 

mengarahkan notulis mencatat kejadian dalam kelompok, konselor mengarahkan 

pemegang peran memainkan peran sesuai scenario dan konselor mengarahkan 

pendiskusi mendiskusikan jawaban yang telah diberikan di beberan dan 

menuliskan di kartu pesan mengalami peningkatan setiap pertemuan. 

Maka dengan penjelasan diatas dapat dikaitkan dengan beberapa teori 

seperti dari Menurut Adams (1973) permainan simulasi adalah permainan yang 

dimaksudkan untuk merefleksikan situasi-situasi yang terdapat dalam kehidupan 

yang sebenarnya.Tetapi situasi itu hampir selalu dimodifikasi, apakah dibuat lebih 

sederhana, atau diambil sebagian, atau dikeluarkan dari konteksnya. 

Permainan simulasi merupakan salah satu teknik yang terdapat dalam 

bimbingan kelompok. Menurut Romlah (2001: 118), “Permainan simulasi dapat 

dikatakan gabungan antara teknik bermain peran dan teknik diskusi”. 

Bermain simulasi adalah teknik mengajar dimana siswa mengasumsikan 

peran khusus sebagai pengambil keputusan, bertidak seolah-olah mereka benar-

benar terlibat dalam suatu situasi dan berkompetisi untuk tujuan-tujuan tertentu 

sesuai dengan aturan-aturan khusus (Wahab, 2007: 115). 
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Jadi, dapat disimpulkan Permainan simulasi merupakan teknik bermain 

peran dan teknik diskusi dimana para pemainnya berkompetisi untuk mencapai 

tujuan tertentu dengan menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan. 

2. Kegiatan Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam upaya 

meningkatkan keterampilan berbicara dengan layanan bimbingan kelompok 

melalui teknik permainan simulasi kelas VII SMP Negeri 15 Banjarmasin sudah 

mencapai indikator keberhasilan, dapat dilihat antusias anak dalam setiap 

kegiatan, konsentrasi anak dalam setiap kegiatan, kerjasama anak dalam bermain 

dan berdiskusi, dan keberanian anak dalam mengikuti semua kegiatan mengalami 

peningkatan yaitu MD dan SA dalam kategori sangat aktif dan RD dalam kategori 

aktif, dengan demikian pertemuan pun diakhiri sampai pada siklus ke II. 

Maka penjelasan diatas dapat dikaitkan dengan yang dikatakan Bermain 

juga meningkatkan peluang anak untuk mengembangkan kemampuan berbicara 

dan berinteraksi diantara sesama anak-anak (Suwarjo&Eliasa, 2011: 5). Teori 

tentang permainan dan pembuktian hasil penelitian tentang permainan 

menunjukkan sesuatu yang bermanfaat bagi para pendidik. Layanan menjadi 

proses yang menyenangkan dengan teknik permainan, sehingga siswa menjadi 

betah dalam arahan dan bimbingan konselor.  

Seperti yang kita ketahui bahwa menurut Mulgrave dalam Tarigan 

(2015:16) berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada 

penyimak hampir-hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau 

tidak, baik bahan pembicaraanya maupun para penyimaknya; apakah dia bersikap 

tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia 

mengkomunikasikan gagasan-gagasannya; dan apakah dia waspada serta antusias 

atau tidak. 

Oleh karena itu, dengan teknik permainan simulasi ini sangat tepat untuk 

meningkatkan aktivitas siswa dalam meningkatkan keterampilan berbicara. 

3. Peningkatan Keterampilan Berbicara 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam upaya 

meningkatkan keterampilan berbicara dengan layanan bimbingan kelompok 
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melalui teknik permainan simulasi kelas VII SMP Negeri 15 Banjarmasin, siswa 

RD berada pada kategori berhasil sedangkan MD dan SA berada pada kategori 

sangat berhasil. Hal ini terlihat dari munculnya kriteria dalam indikator seperti 

siswa mampu meningkatkan keterampilan berbicara, mampu dalam 

mengungkapkan perasaan, mampu meningkatkan rasa percaya diri, mampu 

meningkatkan rasa keberanian dan mampu berbicara di depan umum.  Meskipun 

ada satu siswa yang berada pada ketegori berhasil. namun, pertemuan dapat 

diakhiri karena hasil peningkatan penggunaan teknik permainan simulasi sudah 

mencapai indikator keberhasilan. 

Menurut Nurgiyantoro (2001:276) berbicara adalah aktivitas berbahasa 

kedua dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa yaitu setelah aktivitas 

mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi bahasa yang didengarkan itulah 

kemudian manusia belajar mengucapkan dan akhirnya mampu untuk berbicara.  

Menurut Tarigan (2015:16) Tujuan utama dari berbicara adalah untuk 

berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, seyogianyalah 

sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasinya 

terhadap (para) pendengarnya dan harus mengetahui prinsip-prinsip yang 

mendasari segala situasi pembicaraan, baik secara perorangan. 

Hasil penelitian diatas dapat dikaitkan dengan penelitian dari Hasna 

Modanggu. 2013. Peningkatan Kemampuan Siswa Berbicara Melalui Telepon 

Dengan Teknik Simulasi di Kelas IV SDN 4 Toli-Toli menyimpulkan bahwa 

kemampuan siswa berbicara melalui telepon dapat ditingkatkan dengan teknik 

simulasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknik permainan simulasi efektif 

untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara.  

 Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dikatakan bahwa setiap siklus 

ataupun setiap pertemuan mengalami peningkatan dari keempat kali pertemuan. 

Melalui teknik permainan simulasi akhirnya siswa mampu merubah dirinya dari 

yang kurang mampu untuk berbicara dengan baik, meningkat menjadi 

keterampilan berbicaranya, terutama dalam pembelajaran di kelas, siswa menjadi 

berani dan tidak takut lagi untuk berbicara di depan kelas, aktif bertanya maupun 
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menjawab pertanyaan guru ketika di kelas, dan juga mampu berdiskusi di dalam 

kelompok belajar di kelas. 
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