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ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan speaking siswa setelah diterapkannya metode mistery guessing pada 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bontang semester genap. Penulisan ini dilakukan 

dengan metode penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas XI SMA Negeri 1 

Bontang semester ganjil dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang. Tindakan yang 

dilakukan dengan menerapkan metode mistery guessing. Penelitian ini dilakukan 

dalam tiga siklus. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas, dapat dijelaskan bahwa kemampuan speaking siswa mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan sebelum tindakan dengan persentase berturut-

turut 43,3%, 66,6% dan 83,4%. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

metode mistery guessing dapat meningkatkan kemampuan speaking siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Bontang. 

 

Kata Kunci : mistery guessing, kemampuan, speaking 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Peranan bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia sangatlah penting. 

Bahasa Inggris tidak hanya sebagai media untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan modern, tetapi juga sebagai alat komunikasi secara Internasional.. 

       Menurut Rogers (1995 : 74), di negara berkembang seperti Indonesia, bahasa 

Inggris ditetapkan sebagai alat komunikasi secara Internasional, alat untuk 

menerima teknologi, ilmu pengetahuan, perkembangan dan kemajuan di negara 

barat. Lebih jauh lagi, jika perdagangan bebas telah diterapkan di ASEAN, bahasa 

Inggris akan lebih sering digunakan untuk berkomunikasi di negara tetangga. 

Berarti sistem pengajaran dan pembelajaran speaking harus dipersiapkan dan 

dilaksanakan dengan serius terutama dalam mengembangkan kompetensi 

berkomunikasi. 

       Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah telah 

berupaya mengadakan pembaharuan di berbagai sektor pendidikan. Salah satu 

yang dilakukan pemerintah adalah penyempurnaan kurikulum, tak terkecuali 

kurikulum Bahasa Inggris. Kurikulum yang disempurnakan ini diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. Agar lulusan pendidikan nasional 

memiliki keunggulan kompetitif dan kooperatif sesuai standart mutu nasional dan 
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internasional, kurikulum perlu dikembangkan dengan pendekatan berbasis 

kompetensi.  

       Walaupun pemerintah telah berusaha mensosialisasikan perubahan kurikulum 

ini di sekolah-sekolah, tetapi pelaksanaannya ditingkat sekolah masih dijumpai 

kendala. Dari hasil observasi dan wawancara terhadap siswa dan guru, mata 

pelajaran speaking merupakan mata pelajaran yang dirasa berat. 

Pada proses belajar mengajar, umumnya para guru masih menggunakan 

pendekatan ceramah, mereka mengajar Bahasa Inggris sesuai dengan langkah-

langkah yang terdapat pada buku ajar. Siswa jarang melakukan praktek langsung, 

guru kurang memahami bagaimana cara membelajarkan siswa yang menunjang 

berkembangnya sikap kritis dan kreativitas siswa. 

       Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi guru, peneliti menggunakan 

“metode mistery guessing” sebagai salah satu alternatif untuk menghidupkan 

suasana belajar siswa. Melalui metode ini, diharapkan proses belajar mengajar 

dapat berlangsung secara ilmiah. 

       Metode mistery guessing menyajikan suatu konsep dimana siswa dirangsang 

untuk berbicara atau bertanya tentang sesuatu atau nama orang dengan cara 

menebak, karena jawabannya disembunyikan/misteri. Dengan demikian siswa 

akan penasaran dan secara tidak sadar, mereka telah dipaksa untuk berbicara, 

walaupun masih menggunakan yes/no questions. Disamping itu siswa termotivasi 

untuk berbicara menggunakan Bahasa Inggris. 

Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang masalah tersebut di atas dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: “Apakah penggunaan metode mistery guessing dapat 

meningkatkan kemampuan speaking pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Bontang?”. 

 

Pemecahan Masalah 

       Pilihan atas metode dalam penelitian ini didasarkan atas beberapa 

pertimbangan. 

1. Metode ini menghendaki adanya purpose, adanya gaya dalam berkomunikasi. 

2. Metode ini menghendaki adanya proses pembelajaran yang bersifat “Learner-

centered”, yang berarti berdasarkan kebutuhan siswa, bukan kebutuhan guru, 

kurikulum maupun perangkap NEM. 

3. Adanya keyakinan bahwa proses pembelajaran yang komunikatif akan 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

4. Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 1 Bontang memiliki komitmen tinggi untuk 

meningkatkan kemampuannya dan kwalitas lulusannya. 

5. Minat belajar siwa juga tinggi, sehingga memungkinkan untuk dilaksanakannya 

metode ini. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode mistery guessing terhadap 
kemampuan speaking siswa/siswi kelas XI SMA Negeri I Bontang. 
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2. Untuk mengetahui sumbangan metode mistery guessing terhadap peningkatan 

prestasi belajar siswa/ siswi kelas XI SMA Negeri I Bontang. 

3. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala dan pendukung penerapan metode ini. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi SMA Negeri 1 Bontang, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai salah satu cara untuk meingkatkan prestasi belajar Bahasa Inggris 

siswa. 

2. Bagi guru bahasa Inggris dapat meningkatkan/mengembangkan kemampuan/ 

ketrampilan dalam mengajar Bahasa Inggris, khususnya menerapakan 

pengetahuan yang diperoleh selama penelitian. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Inovasi Pendidikan 

Inovasi adalah suatu gagasan, ide dan perubahan dalam berbagai bidang. 

Sedangkan inovasi pendidikan adalah sebuah proses, produk dan ide dala bidang 

pendidikan. Menurut Prof. Azis Inovasi berarti mengintrodusir suatu gagasan 

maupun teknologi baru, inovasi merupakan genus dari change yang berarti 

perubahan. 

Tujuan dari inovasi pendidikan adalah memaksimalkan (efisiensi, efektivitas 

dan relevansi) segala kemampuan dalam bidang pendidikan seperti tenaga, uang, 

sarana prasarana. 

Jadi inovasi pendidikan adalah suatu idea atau metode yang dirasakan 

sebagai hal yang baru dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk 

memecahkan masalah pendidikan. Teori Inovasi Pendidikan adalah inovasi 

pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen system 

pendidikan dalam arti sempit (suatu lembaga pendidikan) maupun dalam arti luas 

(sistem pendidikan). komponen pendidikan atau komponen system social yang 

memungkinkan untuk dilakukan suatu inovasi, yaitu : pembinaan personalia, 

banyaknya personalia dan wilayah kerja, fasilitas fisik, penggunaan waktu, 

perumusan tujuan, peran yang diperlukan, wawasan dan perasaan, bentuk 

hubungan antar bagian, dan strategi. 

Perlunya inovasi pendidikan dalam pembelajaran mutlak dilakukan guru 

agar tidak mudah jenuh dalam mengajar, disamping itu inovasi pembelajaran 

merupakan cara yang ilmiah dalam memahami dan mencari pemecahan masalah. 

 

Metode Mistery Guessing 

Metode Mistery Guessing merupakan metode yang memprioritaskan 

pembelajaran speaking atau berbicara siswa, sedangkan tata bahasanya tidak 

mutlak harus benar. Siswa akan merasa takut untuk berbicara apabila dituntut 

menggunakan tatabahasa yang benar. Guru mengoreksi dan memperbaiki 

tatabahasa siswa pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. 

Metode ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, sehingga 
keaktifan siswa sangat diperlukan. Metode ini juga menyajikan suatu konsep 

dimana siswa dirangsang untuk berbicara atau bertanya tentang sesuatu atau nama 

orang dengan cara menebak, karena jawabannya disembunyikan atau misteri. 
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Siswa akan penasaran dan secara tidak sadar, mereka telah dipaksa untuk 

berbicara, walaupun masih menggunakan yes/no questions.  

 

Motivasi dan Prestasi Belajar 

Menurut Clayton Alderfer dalam Hamdhu, 2011 Motivasi belajar adalah 

kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh 

hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin 

Motivasi belajar siswa akan meningkat bila kegiatan pembelajaran sangat 

komunikatif yang dimulai dari materi mudah ke sulit. Disamping itu metode ini 

menghendaki reward yang langsung, sehingga siswa merasa diperhatikan atau 

disayangi guru. 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang dalam pengusasaan 

pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan dalam pelajaran, lazimnya 

ditunjukkan dengan tes angka nilai yang diberikan oleh guru (Asmara. 2009 : 11). 

Sedangkan prestasi belajar speaking adalah suatu hasil yang dicapai siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran dan prestasi yang dicapai setelah proses 

pembelajaran. Nilai yang diperoleh siswa adalah nilai dari hasil pengamatan guru 

terhadap masing-masing siswa mengenai peningkatan keaktifan siswa dalam 

berbicara. 

 

Kemampuan Speaking (Berbicara) 

Di dalam kamus bahasa Indonesa, kemampuan berasal dari kata “mampu” 

yang berarti kuasa (bisa, sanggup, melakukan sesuatu, dapat, mempunyai harta 

berlebihan).  Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. 

Sesorang dikatakan mampu apabila ia tidak melakukan sesuatu yang harus ia 

lakukan. 

Kemampuan (abilities) seseorang akan turut serta menentukan perilaku dan 

hasilnya. Yang dimaksud kemampuan atau abilities ialah bakat yang melekat pada 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara phisik atau mental yang 

iaperoleh sejak lahir, belajar, dan dari pengalaman (Soehardi,2003:24).  

Stepen P. Robbins dalam bukunya Perilaku Organisasi (2003:52) 

kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk melaksanakan tugas dalam 

pekerjaan tertentu.  

Sedangkan menurut Soelaiman (2007:112) kemampuan adalah sifat yang 

dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang yang dapat 

menyelesaikan pekerjaannya, baik secara mental ataupun fisik. Karyawan dalam 

suatu organisasi, meskipun dimotivasi dengan baik, tetapi tidak semua memiliki 

kemampuan untuk bekerja dengan baik. Kemampuan dan keterampilan 

memainkan peranan utama dalam perilaku dan  kinerja individu. Keterampilan 

adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang di miliki dan 

dipergunakan oleh seseorang pada waktu yang tepat. 

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa  kemampuan 

(ability)  adalah  kecakapan  atau  potensi  menguasai  suatu  keahlian  yang  
merupakan bawaan  sejak  lahir  atau  merupakan  hasil  latihan  atau  praktek  dan  

digunakan  untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya. 
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Kemudian menurut Moris dalam Novia (2002) dinyatakan bahwa berbicara 

merupakan alat komunikasi yang alami antara anggota masyarakat untuk 

mengungkapkan pikiran dan sebagai sebuah bentuk tingkah laku social. Dan 

menurut Henry Guntur Tarigan
2
 (2008:3) dalam buku Berbicara menjelaskan 

bahwa berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada 

kehidupan anak yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada 

masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari. 

Menurut para ahli linguistic “speaking is language”. Berbicara merupakan 

suatu keterampilan berbahasa yang berkembang dalam kehidupan anak, yang 

hanya diawali oleh keterampilan mendengarkan, dan pada masa itu kemampuan 

berbicara atau berbahasa dipelajari. 

 Scott Thornburry (2005) mengemukakan bahwa hampir semua hal yang 

kita kerjakan dalam kegiatan sehari-hari kita melalui berbicara. Rata-rata setiap 

orang menghasilkan puluhan bahkan ribuan dalam satu hari, adapun orang yang 

bekerja seperti pelelang atau politisi bahkan mungkin bisa menghasilkan lebih 

banyak kata dalam satu hari. 

Jeremy Harmer  (2007) mengemukakan ada dua alasan untuk mendapatkan 

siswa untuk berbicara di dalam kelas .Pertama, kegiatan berbicara memberikan 

latihan peluang-peluang untuk praktek kehidupan nyata berbicara dalam keamanan 

kelas. Kedua, berbicara tugas di mana siswa berusaha menggunakan salah satu 

atau semua bahasa yang mereka tahu memberikan umpan balik untuk guru dan 

siswa. Setiap orang dapat melihat seberapa baik mereka lakukan baik seberapa 

sukses mereka, dan juga apa bahasa mereka mengalami masalah. Dan akhirnya, 

siswa lebih memiliki peluang untuk mengaktifkan berbagai elemen bahasa yang 

mereka telah disimpan dalam otak mereka, menggunakan elemen-elemen ini 

menjadi semakin otomatis. Akibatnya, siswa secara bertahap menjadi otonom 

bahasa pengguna. Ini berarti bahwa mereka akan dapat menggunakan kata-kata 

dan frasa lancar tanpa berpikir sangat banyak sadar.  

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diuraikan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengertian berbicara ialah kemampuan mengucapkan kata-kata 

dalam rangka menyampaikan atau menyatakan maksud, ide, gagasan, pikiran, serta 

perasaan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyimak agar 

apa yang disampaikan dapat dipahami oleh penyimak. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian 

ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu 

teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat 

dicapai. 

 

Tempat, Subjek dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di XI IPA 3 SMA Negeri I Bontang. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri I Bontang,  yang 

berjumlah 30 orang siswa. Penelitian dilaksanakan pada hari Rabu dan Jum’at. 
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Alur Kegiatan Tindakan 

 

Gambar 1. Alur Kegiatan Tindakan 
     Tindakan 

 
 
Persiapan              Siklus1              Siklus 2               Siklus 3 

       
  Pre – activity                          Pre – activity   Pre - activity 
                          While – activity             While – activity   While - activity 
          Post – activity               Post – activity    Post - activity                          
  
  
 

 
 
   01   02   03 

 
Keterangan : 

1. Persiapan : 

- Bahan ajar 

- Penyesuaian Lesson - Plan dengan rencana tindakan 

2. Tindakan : 

- Pengajaran Bahasa Inggris dengan metode Mistery Guessing 

yang sesungguhnya 

- Pengamatan (observasi) setiap sub-tema 

3. Evaluasi : 

- Kecepatan merespon  

- Peningkatan kemampuan berbicara   

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen kwalitatif, 

yakni : checklist pengamatan 

 

Kriteria Keberhasilan 

a. Terhadap Pelaksanaan Tindakan 

- Guru lancar melaksanakan metode Mistery Guessing 

- Respon siswa 

- Kendala minimal dan bisa diatasi 

b. Terhadap hasil belajar 

- Daya serap individual 

- Peningkatan kemampuan berbicara (dari pre-activity sampai post– 

activity) 

c. Terhadap pilihan tindakan 

- Peningkatan kemampuan berbicara siswa  

 

Rancangan Tindakan 

Teknik dalam aplikasi metode ini adalah Three Phrase Technic,  yakni  : 

a. Pre – activity 

Before After 



Jurnal Mitra Pendidikan                                     Volume V, Nomor 4, Oktober 2018 

 

Umi Mastur   525 

b. While – activity 

c. Post – activity 

Metode Mistery Guessing tersebut diatas diajarkan / dipraktekkan di kelas XI 

IPA 3 SMA Negeri 1 Bontang pada semester genap. Penerapan metode dan teknik 

untuk masing- masing tema dan sub tema dapat dilihat pada tabel berikut ini . 

 

Tabel 1. Penerapan metode dan teknik dalam metode mistery guessing 

Tema Tindakan Kegiatan 

 

1.        Fruit   : 

- Durian 

- Banana 

- Mango 

- Jackfruit 

- Star fruit 

- Pineapple 

- Apple 

- Orange 

- Water Melon 

- Grape 

 

2. Animal    : 

- Elephant 

- Fish 

- Tiger 

- Giraffe  

- Cow 

- Lion 

- Mouse 

- Cat 

- Buffalo 

- Ant 

3.  Artist  : 

- Dian Sastro 

- Naysilla Mirdad 

- Gita Gutawa 

- Krisdayanti 

- Titi Dj 

- Chelsea Olivia 

- Ivan Gunawan 

- Shireen Sungkar 

- Ruth Sahanaya 

- Adly Fairus 

 

Pre – activity 

Siswa diberi pengarahan tentang 

bagaimana membuat pertanyaan 

lisan (yes/no questions). 

Siswa diberi pengarahan tentang 

cara bermain Mistery Guessing.  

 

While – activity  

Guru menunjuk salah satu siswa 

untuk menjadi leader atau 

pemimpin.         

Siswa dibagi menjadi 3 kelompok 

(masing-masing 10 siswa). 

Guru memberi keyword kepada 

leader. 

Setiap kelompok dipersilahkan 

bertanya kepada leader secara 

bergantian. 

Guru mengamati siswa yang aktif 

dan yang pasif, dan diamati pula 

perkembangannya. 

Kelompok yang bisa menebak, 

berarti yang memenangkan game. 

Diteruskan ke key-word 

berikutnya.  

 

Post – activity 

Siswa disuruh menulis pertanyaan 

pertanyaan yang telah diajukan. 

Guru membimbing siswa dalam 

menulis pertanyaan dan 

mengoreksi grammarnya. 

Siswa disuruh mengulang-ulang/ 

berlatih untuk bertanya.                                           

  

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 
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Rencana Observasi / Pengamatan 

Pengamatan terhadap tindakan/penerapan metode mistery guessing  

dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada saat guru melaksanakan pembelajaran pada 

tema-tema dan skill-skill yang dikembangkan seperti yang disebutkan diatas. 

     Pengamatan dilakukan terhadap beberapa aspek, yakni : (1) kemampuan guru 

menyiapkan bahan/materi, (2) kemampuan menerapkan metode Mistery Guessing, 

(3) kendala-kendala yang dihadapi guru, (4) kendala-kendala yang dihadapi siswa, 

(5) respon guru, (6) respon siswa (positif atau negatif), (7) peningkatan 

kemampuan berbicara, dan (8) situasi selama PBM (siswa aktif / tidak aktif). 
 

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

membandingkan kemampuan awal siswa dengan kemampuan sesudah 

mendapatkan tindakan. Sedangkan untuk analisis data terhadap pelaksanaan 

tindakan untuk mengetahui prestasi siswa sebelum, selama dan sesudah proses 

tindakan dengan mengamati kemampuan awal siswa sebelum tindakan, proses 

belajar mengajar dan daya serap, serta kemampuan akhir siswa setelah tindakan 

pada sub variabel pre-activity, while-activity, dan post-activity mengenai 

kemampuan berbicara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Bontang. 

Tabel 2. Kemampuan Speaking Setiap Kelompok Pada Setiap Tema 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah 

 

Keterangan : 

 Siswa yang ditunjuk sebagai moderator adalah salah satu anggota 

dari masing- masing kelompok. 

 Tema I dipimpin oleh salah satu anggota dari kelompok I, tema 

II dipimpin oleh salah satu anggota dari keliompok II dan tema 

III dipimpin oleh salah satu anggota dari kelompok III. 

Dari tabel di atas diperoleh persentasi kemampuan speaking setiap kelompok pada 

setiap tema mengalami peningkatan. Hasil ini menunjukkan bahwa pada tema I 

Nama 

Kelompok 
Tema I Tema II Tema III Keterangan 

Kelompok I 

 

Kelompok II 

 

Kelompok III 

 

13,3 % 

 

16,7 % 

 

13,3 % 

 

     20 % 

 

23,3 % 

 

23,3 % 

26,7 % 

 

    30 % 

 

    26,7 % 

Pengamatan 

kegiatan setiap 

tema dilakukan 

selama 

30menit. 

Total 43,3 % 66,6 % 83,4 %  



Jurnal Mitra Pendidikan                                     Volume V, Nomor 4, Oktober 2018 

 

Umi Mastur   527 

persentase sebesar 43.3%, tema II 66.6%, tema III 83.4%. Adanya peningkatan 

kemampuan berbicara siswa ini karena siswa sudah mulai mengerti apa yang 

dimaksudkan dan diinginkan guru dengan menerapkan metode mistery guessing. 

 

Pembahasan 

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan metode mistery guessing memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan kemampuan speaking (berbicara) siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

meningkatnya persentasi dari siklus pra skilus ke siklus I sebesar 23.3% dari siklus 

I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 16.8%. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penggunaan metode  Mistery Guessing dapat meningkatkan kemampuan 

speaking siswa/siswi kelas XI SMA Negeri 1 Bontang. Hal ini dapat dilihat dari 

meningkatnya persentasi dari siklus pra skilus ke siklus I sebesar 23.3% dari siklus 

I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 16.8%. 

 

Saran 

Aspek yang dinilai dalam metode ini adalah kecepatan merespon dan 

frekwensi berbicara, oleh karena itu efektifitas waktu sangat diperlukan. Selain itu 

disarankan pula agar guru memilih materi yang mudah ke materi yang sulit. 
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