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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Fungsi dan tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar adalah 

mendukung pemilikan kompetensi tamatan Sekolah Dasar yang memiliki 

pengetahuan, nilai, sikap, dan kemampuan terhadap empat keterampilan 

sebagaimana digariskan dalam kurikulum KTSP 2006, yaitu (1) keterampilan 

mendengarkan, (2) keterampilan berbicara, (3) keterampilan membaca, dan         

(4) keterampilan menulis. 

Untuk mewujudkan fungsi Bahasa Indonesia seperti tersebut di atas, perlu 

diadakan pembinaan serta pengembangan Bahasa Indonesia. Melalui pembinaan 

dan pengembangan Bahasa Indonesia, diharapkan bahasa Indonesia bisa dikuasai 

oleh setiap warga Negara Indonesia. Keberhasilan pembinaan dan pengembangan 

bahasa Indonesia akan memberikan dampak yang positif bagi kemajuan 

pembangunan bangsa Indonesia secara umum, dan kemajuan bidang komunikasi 

secara khusus. 

Proses pembelajaran Bahasa Indonesia yang dilaksanakan guru pada siswa 

kelas IV SD Negeri Sumbersari 01 Kota Malang masih bersifat satu arah (teacher 

centered), yaitu guru hanya menyampaikan pesan/informasi materi pelajaran dan 

siswa sebagai penerimanya yang pasif. Kecenderungan pembelajaran demikian, 

mengakibatkan pembelajaran kurang menarik bagi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran serta menurunnya minat dan motivasi belajar pada diri siswa kelas 

IV SD Negeri Sumbersari 01 Kota Malang dalam pembelajaran. Hal ini tentunya 
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akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kesan menonjolnya verbalisme 

dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas masih terlalu kuat sehingga 

perlu dilakukan suatu upaya dan tindakan nyata untuk memperbaikinya.  

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia siswa kelas IV SD Negeri Sumbersari 01 Kota Malang lebih 

dititikberatkan pada model belajar klasikal seperti ceramah, sehingga kurang 

mampu merangsang siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar mengajar dan 

mengakibatkan siswa mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran. Suasana 

belajar seperti itu, semakin menjauhkan siswa dari kecakapan-kecakapan yang 

seharusnya dapat menggali potensi sumberdaya siswa terhadap keterampilan dasar 

berbahasa Indonesia.  

Meskipun guru kelas dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia saat 

mengajar siswa kelas IV SD Negeri Sumbersari 01 Kota Malang sudah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran secara baik melalui penggunaan beberapa 

jenis metode (kolaborasi), tetapi kenyataannya masih menunjukkan rendahnya 

hasil belajar yang dicapai siswa, yang diketahui dari nilai ulangan harian pada 

materi menyampaikan pesan melalui telepon.  

Berdasarkan hasil pra tindakan dapat dijelaskan bahwa jumlah siswa yang 

tidak tuntas melakukan proses belajar adalah sebanyak 10 siswa atau 50% sedang 

siswa yang telah tuntas melakukan proses pembelajaran adalah 10 siswa atau 

50%. 

Hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Sumbersari 01 pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia materi menyampaikan pesan melalui telepon masih perlu 
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ditingkatkan. Ditemukan fakta hasil ulangan harian menunjukkan bahwa hanya 

ada 5 siswa yang mencapai nilai antara 80-100, 5 siswa mendapat nilai di atas 70, 

10 siswa mendapat nilai di bawah 60. Standart Ketuntasan Minimal yang 

ditentukan oleh SD Negeri Sumbersari 01 adalah 70 dan ketuntasan klasikal kelas 

dikatakan tuntas apabila telah mencapai 70% dari jumlah siswa yang telah 

mencapai ketuntasan.. Nilai rata-rata yang dicapai hanya mencapai 67. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan guru belum berhasil karena 

jumlah siswa yang mempunyai kemampuan menyampaikan pesan sesuai dengan 

isi telepon kurang dari 70% dan masih banyak siswa yang masih belum paham 

cara menyampaikan pesan sesuai dengan isi telepon yang benar. 

Alasan lain yang juga dapat dikemukakan terkait dengan rendahnya nilai 

rata-rata yang dicapai siswa kelas IV SD Negeri Sumbersari 01 Kota Malang 

karena guru kurang berperan aktif dalam pembelajaran, yaitu metode 

pembelajaran yang digunakan guru belum ditekankan pada aktivitas belajar siswa, 

tidak adanya media dalam pembelajaran, penggunaan metode konvensional atau 

ceramah yang masih sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Guru 

kurang optimal dalam memberi pelatihan dan pembimbingan kepada siswa untuk 

menguasai empat keterampilan bahasa Indonesia, dan penggunaan model 

pembelajaran yang kurang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai kurikulum 

mata pelajaran bahasa Indonesia.  

Berawal dari masalah diatas peneliti dan guru mencoba menggunakan 

metode role playing untuk mengatasi permasalahan tersebut agar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa di SD Negeri Sumbersari 01 Kota Malang. 
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Menurut Uno (2007:26) metode Role Playing atau bermain peran adalah suatu 

model pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa menemukan makna diri 

(jati diri) di dunia sosial dan memecahkan dilemma dengan bantuan kelompok. 

Artinya melalui bermain peran siswa belajar menggunakan konsep peran, 

menyadari adanya peran-peran yang berbeda dan memikirkan perilaku dirinya dan 

perilaku orang lain. Sedangkan menurut Hamalik (1993:98) metode bermain 

peran (Role Playing) adalah permainan dalam bentuk dramatisasi, sekelompok 

siswa melaksanakan peranan tertentu. Tujuannya adalah untuk menciptakan 

kembali gambaran historis masa silam, peristiwa yang mungkin terjadi pada masa 

mendatang, peristiwa-peristiwa sekarang yang bermakna, atau situasi-situasi 

bayangan pada suatu tempat dan waktu tertentu. Siswa bertindak menggambarkan 

kembali tindakan orang lain, sehingga dia memperoleh pemahaman yang lebih 

baik tentang pribadi dan motivasi yang mendorong tingkah lakunya.  

Melalui metode role playing, siswa diajak untuk belajar memecahkan 

masalah-masalah sosial yang dihadapi dengan bantuan kelompok sosial yang 

anggotanya adalah teman-teman mereka sendiri. Dengan penerapan metode role 

playing ini diharapkan siswa menjadi lebih aktif, kreatif, senang/tertarik, tidak 

merasa jenuh dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajarnya. 

Berdasarkan usulan metode tersebut, maka diajukan sebuah Penelitian 

Tindakan Kelas dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Menyampaikan 

Pesan Melalui Metode Role Playing dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Siswa Kelas IV SD Negeri Sumbesari 01 Kota Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana penerapan metode role playing dalam meningkatkan hasil belajar 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia menyampaikan pesan pada siswa kelas 

IV SD Negeri Sumbersari 01 Kota Malang? 

b. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dalam menyampaikan pesan 

dengan diterapkan metode role playing pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

siswa Kelas IV SD Negeri Sumbersari 01 Kota Malang? 

 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan 

penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan penerapan metode role playing dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia materi menyampaikan pesan pada siswa kelas IV SD Negeri 

Sumbersari 01 Kota Malang. 

b. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam materi menyampaikan 

pesan dengan penerapan metode role playing pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia siswa Kelas IV SD Negeri Sumbersari 01 Kota Malang. 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk kalangan yaitu: 
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a. Bagi Guru 

Sebagai bahan petimbangan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang 

kreatif dan menyenangkan. Selain itu juga dapat membantu guru dalam 

mengatasi masalah yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar. 

b. Bagi siswa 

Meningkatkan daya tarik dan kesenangan siswa terhadap kegiatan belajar 

mengajar di kelas dengan menggunakan metode role playing sehingga 

diharapkan muncul motivasi dalam diri siswa untuk belajar lebih giat dan 

meningkatkan hasil belajar. 

1.4 Batasan Istilah 

 Untuk menghindari salah satu penafsiran pada kata yang digunakan dalam 

penelitian perlu dikumpulkan terhadap definisi sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran adalah cara mengajar atau cara menyampaikan 

meteri pembelajaran kepada siswa dalam proses pembelajaran. 

2. Metode bermain peran (role playing) adalah cara mengajar dengan 

menggunakan permainan peran yang di dalam permainan tersebut 

memerankan peran yang sudah direncakan. 

3. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam suatu usaha. Dalam hal ini 

usaha dalam perwujudan prestasi belajar siswa yang di dapat pada nilai 

setiap tes. Keberhasilan proses belajar dapat dilihat dari hasil yang 

diperoleh siswa dalam belajar, seperti pengalaman, cara berpikir dan 

perubahan tingkah laku yang dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek 

yaitu ranah kognitif, afektif, psikomotorik.  


