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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, merupakan sarana untuk saling 

berhubungan, saling berbagi pengalaman, saling belajar dan meningkatkan 

kemampuan intelektual. Karena sangat penting penggunaan dan fungsi Bahasa 

Indonesia yang sudah diberikan di Sekolah Dasar sejak kelas I sampai kelas VI, 

hal ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa 

Indonesia yang baik dan benar, bahasa lisan maupun bahasa tulisan. 

Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya melalui suatu urutan 

yang teratur, yaitu dari kemampuan mendengar/menyimak tuturan yang ada 

disekelilingnya, kemudian dari hasil menyimak akan dilakukan peniruan-

peniruan, yaitu dengan berbicara. Setelah itu akan mencoba belajar membaca, 

dengan cara mengenali huruf, suku kata, dan kata, baru kemudian belajar menulis, 

yaitu menuliskan huruf-huruf yang sudah dikenali menjadi suku kata, kata dan 

kalimat yang mengungkapkan gagasan dan keinginannya. Jadi keempat 

keterampilan tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan, yaitu keterampilan 

berbahasa baik lisan maupun tulisan. 

Materi pelajaran Bahasa Indonesia terdiri dari, pengetahuan bahasa 

(kosakata dan struktur) dan keterampilan berbahasa (menyimak/mendengarkan, 

berbicara, membaca, menulis). Kegiatan belajar bahasa merupakan kegiatan yang 

dapat mengembangkan keterampilan berbahasa itu yaitu, menyimak, berbicara, 

membaca, menulis. 
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Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2006 SD/MI, 

ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia pada khususnya pengembangan 

kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia meliputi aspek mendengar, 

berbicara, membaca, dan menulis. 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya keterampilan berbicara harus 

betul-betul memahami isi pembicaraan. Jadi bukan hanya apa yang akan 

dibicarakan, tetapi bagaimana mengemukakannya. Bagaimana 

mengemukakannya, hal ini menyangkut masalah bahasa dan pengucapan bunyi-

bunyi bahasa tersebut. Yang dimaksud ucapan adalah memproduksi bunyi bahasa.  

Dikembangkan oleh Trianto (2011: 17) “bicara memainkan peran penting 

dalam kehidupan anak. Bicara dapat memberikan pengaruh yang besar bagi 

penyesuaian sosial dan pribadi anak”. Oleh karena itu, diperlukan perhatian 

terhadap keterampilan berbicara anak. Keterampilan berbicara penting diajarkan 

karena dengan keterampilan itu seorang siswa akan mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir, membaca, menulis, dan menyimak. Kemampuan berpikir 

tersebut akan terlatih ketika mereka mengorganisasikan, mengonsepkan, dan 

menyederhanakan pikiran, perasaan, dan ide kepada orang lain secara lisan. 

Pemilihan metode dalam mengajar sangat menentukan hasil belajar siswa. 

Karena metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran, 

metode pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, 

memberi contoh, dan memberi latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan 

tertentu, tetapi tidak setiap metode pembelajaran sesuai digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jika guru dalam pembelajaran 

menggunakan metode yang tepat maka hasil belajar siswa akan baik. 
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Dalam usaha memberikan bantuan, guru melakukan cara-cara atau metode 

mengajar yang tepat, yaitu metode-metode yang sesuai dengan keterampilan 

berbahasa yang dapat memudahkan siswa dalam proses belajar. Jadi kondisi ideal 

yang diharapkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi berbicara yaitu 

sebuah metode langsung yang berasumsi bahwa belajar bahasa yang baik adalah 

belajar langsung menggunakan bahasa secara intensif dalam komunikasi, sehingga 

penggunaan bahasa secara lisan agar siswa dapat berkomunikasi secara alamiah 

seperti penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. 

Menurut Ghazali (2010: 93) “Metode langsung lebih menekankan pada 

menyimak dan berbicara. Kegiatan belajar bahasa dalam metode langsung 

menekankan pada hubungan langsung antara kata dan frasa dengan benda dan 

tindakan”. Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

metode langsung bisa berupa metode yang akan berhubungan langsung dengan 

kata, frase dan kosakata yang digunakan dalam percakapan yang dipraktikkan, ini 

akan melatih kemampuan berbicara peserta didik secara langsung. 

Salah satu metode yang dapat mengarahkan siswa untuk memberikan 

pengalaman belajar secara langsung adalah metode role playing. Kegiatan metode 

pembelajaran role playing, siswa mencoba melakukan suatu pengalaman belajar 

yang bermakna. Metode pembelajaran role playing adalah suatu pembelajaran 

yang dimaksudkan untuk menciptakan situasi dan suasana tertentu dengan 

melakukan pemeranan yang sudah direncanakan.  

Berbicara merupakan keterampilan yang aktif, jadi pada penelitian ini 

metode role playing lebih dipilih karena suatu cara penguasaan bahan pelajaran 

melalui pengembangan penghayatan dan imajinasi siswa. Menurut Mudini, dkk, 
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(2009:34) dalam pengajaran bahasa, teknik bermain peran sangat cocok 

digunakan untuk menghayati dan menggunakan berbagai ragam bahasa. Cara 

berbahasa setiap orang berbeda karena setiap orang berbeda dalam perannya. 

Bermain peran hampir sama dengan percakapan. Hanya saja dalam percakapan 

seseorang memerankan dirinya masing-masing sedangkan dalam bermain peran 

seseorang memerankan orang lain. 

Metode bermain peran adalah metode yang melibatkan interaksi antara dua 

siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi (Yamin, 2007: 166). Maka dengan 

bermain peran dapat melatih berbicara siswa dalam pengajaran yang lebih 

menekankan pada aktivitas belajar aktif pada siswa selama proses belajar 

berlangsung, sehingga aktifitas pembelajaran dikelas menyenangkan dan tidak 

membosankan. 

Pada penelitian terdahulu dilakukan oleh Ayuningtyas (2011) tentang 

meningkatkan hasil belajar menyampaikan pesan melalui metode role playing 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran ini lebih berfokus pada 

penyampaian pesannya, namun metode yang digunakan sama yaitu role playing. 

Disini siswa lebih bersemangat dan antusias dalam bermain peran. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa masalah yang terjadi di SDN Gili 

Timur 2 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dalam mengajar keterampilan 

Berbahasa Indonesia pada materi berbicara guru hanya menggunakan metode 

ceramah sehingga siswa merasa bosan dan tidak ada ketertarikan untuk belajar 

selain itu kebanyakan peserta didiknya banyak menggunakan bahasa daerah 

sebagai bahasa sehari-hari. Hasil belajar yang diperoleh siswa yaitu 60,6% atau 

sebanyak 20 peserta didik mendapat nilai di bawah 67, sedangkan sisanya 39,39%  
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atau sebanyak 13 peserta didik mendapat nilai di atas 67. Guru hendaknya 

menggunakan berbagai variasi dalam proses belajar mengajar, karena jika proses 

pembelajaran monoton saja akan tidak hidup dan siswa menjadi pasif, sehingga 

hasil belajar siswa akan menurun juga. 

Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia materi bicara yaitu melalui metode pembelajaran 

Role Playing. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia materi 

berbicara dengan metode Role Playing maka diperlukan adanya kerja sama antara 

guru kelas dan peneliti yaitu melalui penelitian tindakan kelas (PTK). Proses PTK 

ini memberikan kesempatan kepada peneliti dan guru kelas untuk 

mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran di sekolah. Dengan demikian 

proses pembelajaran Bahasa Indonesia materi berbicara di sekolah yang 

menerapkan metode Role Playing, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

Bahasa Indonesia materi berbicara siswa. 

Maka dari kenyataan diatas penulis tertarik untuk mengadakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia 

dengan “Peningkatan Hasil Belajar Keterampilan Berbahasa Indonesia Materi 

Berbicara dengan Metode Role Playing Siswa Kelas III SD Negeri Gili Timur 2 

Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan“. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diidentifikasi 

masalah-masalah yang terjadi sebagai berikut: 

1.2.1 Siswa menganggap pelajaran Bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang 

mudah sehingga lafal pengucapan dalam materi berbicara tidak tepat, 
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1.2.2 Siswa banyak menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari 

sehingga penggunaan kosa kata dalam berbicara bahasa Indonesia sedikit, 

1.2.3 Kurang tepatnya pendekatan belajar yang digunakan guru di dalam 

menyampaikan materi karena guru hanya menggunakan metode ceramah 

sehingga siswa merasa bosan dan tidak ada ketertarikan untuk belajar. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang muncul berdasarkan latar belakang dan 

identifikasi masalah yang telah dikemukakan tersebut sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana proses pembelajaran Metode Role Playing dalam Keterampilan 

Berbahasa Indonesia materi berbicara untuk meningkatkan hasil belajar 

kelas III SD Negeri Gili Timur 2 Kecamatan Kamal Kabupaten 

Bangkalan? 

1.3.2 Bagaimana peningkatan hasil belajar dengan penerapan metode Role 

Playing dalam Keterampilan Berbahasa Indonesia materi berbicara kelas 

III SD Negeri Gili Timur 2 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Memperhatikan masalah-masalah yang timbul dalam pembelajaran 

diperlukan usaha-usaha agar terdapat peningkatan hasil belajar siswa. Tujuan 

penelitian ini adalah: 

1.4.1 Mendeskripsikan proses pembelajaran metode Role Playing dalam 

Keterampilan Berbahasa Indonesia materi berbicara untuk meningkatkan 

hasil belajar kelas III SD Negeri Gili Timur 2 Kecamatan Kamal 

Kabupaten Bangkalan, 
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1.4.2 Meningkatkan hasil belajar dengan penerapan metode Role Playing dalam 

Keterampilan Berbahasa Indonesia materi berbicara kelas III SD Negeri 

Gili Timur 2 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang dikemukakan 

di atas, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1.5.1 Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi tentang 

metode pembelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan berbicara, 

1.5.2 Bagi guru  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif metode 

pembelajaran berbicara pada siswa kelas III Sekolah Dasar, 

1.5.3 Bagi siswa  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu meningkatkan 

kemampuan keterampilan berbicara sehingga memperoleh prestasi yang 

optimal, 

1.5.4 Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

berbicara siswa dengan menggunakan metode role playing serta 

menambah wawasan penggunaan metode role playing dalam 

pembelajaran. 
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1.6 Batasan Istilah 

Guna memberikan kejelasan makna dan untuk menghindari kesalahan 

penafsiran, maka istilah-istilah yang dimaksud dalam peneletian tindakan kelas 

“Peningkatan Hasil Belajar Keterampilan Berbahasa Indonesia Materi Berbicara 

Dengan Metode Role Playing siswa Kelas III SD Negeri Gili Timur 2 Kecamatan 

Kamal Kabupaten Bangkalan” ini terdiri dari:  

1.6.1 Metode Role Playing 

Metode role playing adalah metode yang melibatkan interaksi antara dua 

siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Siswa melakukan peran sesuai 

dengan tokoh yang dilakoni, mereka saling berinteraksi dalam melakukan peran 

terbuka. Mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memerankan sehingga 

menemukan kemungkinan masalah yang akan dihadapi dalam pelaksanaan 

sesungguhnya. (Yamin, 2007:166). 

1.6.2 Berbicara 

Berbicara berarti mengungkapkan pikiran secara lisan. Dengan 

mengungkapkan apa yang dipikirkan, seseorang dapat membuat orang lain yang 

diajak bicara mengerti apa yang ada dalam pikirannya (Djiwandono, 2008:118). 

1.6.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2008:22). 


