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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Semakin berkembangnya zaman, pendidikan di Indonesiapun turut 

berkembang. Sekolah dasar menjadi salah satu jenjang pendidikan yang harus 

ditempuh. Tujuan pendidikan di SD mencakup pembentukan dasar kepribadian 

peserta didik sebagai manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tingkat 

perkembangan dirinya, pembinaan pemahaman dasar  dan seluk-beluk ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagai landasan untuk belajar pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi dan hidup dalam masyarakat                                       

( Hera Lestari, dkk, 2007: 1.13). Sebagai manusia Indonesia seutuhnya, maka 

sebagai warga negara penting untuk belajar Bahasa Indonesia.  

Bahasa Indonesia adalah alat yang memungkinkan kita untuk membina 

serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga memiliki 

identitas sendiri yang membedakan dengan bahasa daerah. Bahasa Indonesia 

berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan                         

(Faisal, 2010: 1.8).  

Tujuan pendidikan bahasa Indonesia adalah membina keterampilan peserta 

didik berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam upaya meningkatkan 

mutu manusia Indonesia sebagai bekal  menghadapi kehidupan masa kini dan 

mendatang. Dalam mencapai tujuan pedidikan bahasa Indonesia, kurikulum 

bahasa, buku pelajaran bahasa, guru, lingkungan keluarga, serta masyarakat dan 

perpustakaan sekolah memegang peranan penting.   Tujuan utama pendidikan dan 
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pengajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan adalah 

memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam pengajaran bahasa 

Indonesia masih belum diperhatikan sifat komunikatif bahasa dengan 

mamanfaatkan berbagai komponen komunikasi, baik sebagai bahasa yang dipakai 

dalam proses pengajaran maupun sebagai hasil pengajaran itu sendiri                                 

(Faisal, dkk, 2010: 3.11). 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar harus diperoleh anak sejak dini. 

Ketika anak mulai bersekolah di sekolah, mereka harus menggunakan bahasa 

Indonesia untuk berkomunikasi. Semua buku ditulis dalam bahasa Indonesia, 

semua percakapan resmi juga dalam bahasa Indonesia. Sementara bahasa yang 

dimiliki anak adalah bahasa ibu (bahasa lokal). Hal tersebut akan membawa anak 

mengalami kesulitan untuk belajar bahasa yang digunakan di sekolah. Oleh karena 

itu, sejak anak masuk sekolah, guru mulai membiasakan siswa mendengarkan dan 

berbicara dalam bahasa Indonesia, sehingga pengayaan kosakata dan pengenalan 

aturan berbahasa Indonesia cepat dilakukan (Departemen Pendidikan Nasional, 

2005: 59). 

Pembelajaran tematik diterapkan pada kelas-kelas awal sekolah dasar. 

Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan 

kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari 

berbagai mata pelajaran dan mengatur agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, 

menarik, menyenangkan, dan utuh (Depdiknas dalam Trianto, 2011: 174). Dalam 

tematik memiliki peluang untuk pegembangan kreativitas akademik. 

Pembelajaran tematik perlu dilakukan dengan variasi metode yang tidak 

membosankan. Aktivitas pembelajaran harus berpusat pada peserta didik agar 
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dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki (Trianto, 2011: 179). 

Dalam hal ini kemampuan bercerita menuntun siswa menjadi pembicara yang 

baik dan kreatif. Bercerita dapat mengembangkan daya imajinasi, daya pikir, 

emosi, dan penguasaan bahasa anak. 

Berdasarkan hasil observasi dengan melakukan pengamatan langsung  dan 

wawancara dengan guru kelas III SD Muhammadiyah 4 Malang pada tanggal 24 

Februari 2012, diketahui bahwa kemampuan bercerita peserta didik pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia yaitu meceritakan “pengalaman teman dengan bahasa 

sendiri”. Kemampuan bercerita siswa belum mencapai ketuntasan. Dengan KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal)  yaitu 66, penilaian kemampuan bercerita yang 

diperoleh 10 dari 23 peserta didik belum mencapai nilai ketuntasan minimal. 

Seharusnya peserta didik mampu mencapai nilai minimal yang sudah ditentukan. 

Faktor yang mempengaruhi kurangnya pencapaian nilai peserta didik 

terdapat pada proses pembelajaran peserta didik yang kurang antusias saat 

menerima pelajaran. Peserta didik mengalami kesulitan saat membawakan sebuah 

cerita. Peserta didik cenderung pasif dan hanya membaca teks cerita yang mereka 

bawakan. Guru hanya meminta siswa menceritakan pengalaman teman dengan 

menggunakan bahasa sendiri. Pembelajaran yang digunakan guru juga belum 

menggunakan metode pembelajaran yang mampu menarik perhatian peserta didik 

untuk belajar dengan aktif. Padahal dalam pembelajaran tematik, guru dituntut 

untuk aktif dan dapat menerapkan pembelajaran yang lebih bermakna, menarik, 

dan menyenangkan. 

Diperlukan suatu upaya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan 

pengajaran, salah satunya dengan memilih strategi atau cara dalam menyampaikan 
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materi pelajaran agar diperoleh peningkatan kemampuan bercerita siswa 

khususnya pelajaran Bahasa Indonesia, misalnya dengan membimbing siswa 

untuk bersama-sama terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mampu 

membantu siswa berkembang sesuai dengan taraf intelektualnya, sehingga dapat 

menguatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang diajarkan. Salah 

satunya dengan menggunakan metode pembelajaran Role Playing.  

Role playing learning adalah metode pembelajaran dengan cara bermain 

peran. Metode ini mirip dengan bermain drama secara sederhana. Peran diambil 

dari kehidupan nyata sehari-hari. Yang paling penting konteks masalah yang 

diangkat sesuai dengan subjek didik.  Role playing juga boleh disebut sosiodrama 

(Endraswara, 2009: 14). 

Role playing membuat peserta didik banyak terlibat dan aktif dalam proses 

pembelajaran. Role playing bisa merangsang timbulnya beberapa aktivitas, karena 

peserta didik dapat menikmati tindakan dan peranannya saat menceritakan 

peristiwa. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti termotivasi untuk 

melaksanakan penelitian menggunakan metode pembelajaran Role Playing, 

dengan judul “Peningkatan Kemampuan Bercerita Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Dalam Pembelajaran Tematik Siswa Kelas III SD Muhammadiyah 4 

Malang Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan Menggunakan Metode 

Pembelajaran Role Playing”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah penelitian  

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran Role Playing untuk 

meningkatkan kemampuan bercerita dalam pembelajaran tematik siswa kelas 

III SD Muhammadiyah 4 Malang? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan bercerita dalam pembelajaran tematik  

siswa kelas III SD Muhammadiyah 4 Malang dengan menggunakan metode 

pembelajaran Role Playing? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

pada penelitian, antara lain: 

1. Untuk mendeskripsikan metode pembelajaran Role Playing dalam 

meningkatkan kemampuan bercerita mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam 

pembelajaran tematik siswa kelas III SD Muhammadiyah 4 Malang. 

2. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan bercerita mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dalam pembelajaran tematik siswa kelas III SD Muhammadiyah 4 

Malang dengan menggunakan metode pembelajaran Role Playing. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Dalam hal ini juga meningkatkan kinerja guru dalam proses 

belajar mengajar khususnya pelajaran Bahasa Indonesia. 
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2. Bagi Siswa  

Dapat bermanfaat bagi peserta didik untuk lebih termotivasi dalam 

meningkatkan hasil belajar. Siswa juga dapat meningkatkan kemampuan dalam 

bercerita. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan  

pembelajaran. Memiliki keterampilan saat proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode role playing. 

1.5. Batasan Istilah 

1. Cerita adalah salah satu bentuk sastra yang bisa di baca atau hanya didengar 

oleh orang yang tidak bisa membaca (Azis, 2002: 8).  

2. Bercerita adalah salah satu keterampilan yang sangat imajinatif dan 

komunikatif bagi anak - sebagai pendengar - dan pendongeng itu sendiri 

(Azis, 2002: 68). 

3. 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 (Trianto, 2011: 192). 

4. Role playing learning adalah metode pembelajaran dengan cara bermain 

peran. Metode ini mirip dengan bermain drama secara sederhana 

(Endraswara, 2009: 14). 

5. Peningkatan adalah proses, perbuatan cara meningkatkan (usaha, kegiatan, 

dsb) (Surayin, 2010: 565). 


