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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam UU No.20 Tahun 2003 Pasal 2 disebutkan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif (Kusdaryani, 2009:80) 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar memiliki arti dan 

peranan penting bagi siswa. Mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup 

komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi 4 

aspek, yaitu: (1) mendengarkan; (2) berbicara; (3) membaca; (4) menulis 

(Hairuddin, 2007:2-11). Salah satu aspek keterampilan berbahasa yang sangat 

penting peranannya dalam upaya melahirkan generasi masa depan yang cerdas, 

kritis, kreatif, dan berbudaya adalah keterampilan berbicara. 

Kemampuan berbicara itu memiliki peran penting dalam kehidupan 

anak. Bicara dapat memberikan pengaruh yang besar bagi pribadi anak, akan 

tetapi dalam prakteknya siswa sering mengalami kesulitan. Kesulitan berbicara 

yang dialami siswa bukan karena siswa tidak dapat berbicara sama sekali (gagu) 

namun, kesulitan berbicara yang dimaksudkan yaitu susunan kata yang digunakan 

siswa masih asal-asalan, dalam pengucapan intonasi tidak jelas, dan pengucapan 

huruf vokal dan konsonanpun tidak terlihat jelas. Berdasarkan definisi (KBBI, 
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2005) berbicara atau wicara merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat 

produktif lisan. Oleh karena itu, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya 

kemampuan berbicara perlu diberikan kepada siswa sejak dini untuk menunjang 

kemampuan berbahasa dan bermanfaat bagi siswa untuk kedepannya. 

Berdasarkan fakta yang ditemukan di kelas pada saat melakukan 

wawancara awal dengan guru kelas V menunjukkan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran keterampilan berbicara, siswa masih banyak mengalami kesulitan. 

Selama ini siswa sulit untuk berbicara di depan umum. Faktor lain yang dialami 

siswa dalam pembelajaran kemampuan berbicara disebabkan oleh kegiatan 

pembelajaran yang kurang bervariasi, guru masih sering menggunakan model 

pembelajaran konvensional yang mengedepankan metode ceramah dan guru yang 

mendominasi dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dalam pembelajarannya 

membuat siswa merasa malas, jenuh, dan tidak dapat membangkitkan motivasi 

atau minat siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan masalah – masalah yang telah diindentifikasi, perlu dicari 

model yang tepat dalam pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. 

Pembelajaran yang mengutamakan penguasaan kompetensi harus berpusat pada 

siswa ( student centered ), memberi pembelajaran dan pengalaman belajar yang 

relevan dalam kehidupan sehari-hari dan nyata sehingga pembelajaran akan 

menjadi bermakna. 

Model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan penciptaan suasana 

belajar yang menyenangkan dan relevan sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memahami materi persoalan faktual pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia, sehingga kemampuan berbicaranya meningkat. Peneliti 
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memilih model bermain peran dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa 

pada materi persoalan faktual pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD. 

Bermain peran memiliki posisi dalam memperbaiki cara berkomunikasi. 

Salah satu buktinya, siswa berani berbicara di depan umum yang ditampilkan 

dalam bentuk karya sastra yaitu drama. Dalam pembelajaran sastra di sekolah, 

siswa diajak untuk memerankan tokoh, berekspresi sesuai karakter tokoh dalam 

teks cerita, dan berani berbicara di depan umum. Dalam proses bermain peran ini, 

secara tidak sengaja siswa dapat meningkatkan kemampuan berbicaranya. Siswa 

yang memiliki minat tinggi pada suatu mata pelajaran maka dia akan memberikan 

perhatian penuh terhadap pelajaran tersebut dan dilakukan dengan rasa senang dan 

penuh kesadaran sehingga nantinya hasil yang didapatkan akan maksimal. 

Hasil – hasil penelitian yang memanfaatkan bermain peran seperti pada 

salah satu jurnal (Hanapiah dan Suwadi : 2010) yang menjadi acuan peneliti, 

dengan judul Peningkatan Keterampilan Berbicara Dengan Teknik Bermain 

Peran Bagi Siswa Kelas V SDN 2 Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima 

mengemukakan bahwa “realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak 

siswa kelas V SDN 2 Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima yang tidak cakap 

berbicara. Namun, semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan teknik 

bermain peran dalam pembelajarannya, dengan teknik ini siswa menjadi lebih 

aktif dalam pembelajarannya, dan kualitas hasil belajar mereka dapat ditingkatkan 

sehingga memperoleh hasil yang maksimal”.  

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa bermain peran membuat 

peserta didik banyak terlibat dan aktif dalam proses pembelajaran. Bermain peran 

bisa merangsang timbulnya beberapa aktivitas, karena peserta didik dapat 
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menikmati tindakan dan peranannya saat menceritakan peristiwa. Pembelajaran 

dengan model bermain peran dapat meningkatkan keaktifan siswa, kekompakan 

kerjasama, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal materi.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mencoba 

menerapkan model bermain peran dengan judul: 

“Pengaruh Model Bermain Peran Terhadap Kemampuan Berbicara Siswa Kelas 

V SDN Lawang 05 Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, 

adapun rumusan masalah yang diajukan peneliti yaitu: “Apakah model bermain 

peran mempengaruhi kemampuan berbicara siswa kelas V SDN Lawang 05 

Malang?” 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yakni mengetahui 

adanya pengaruh model bermain peran terhadap kemampuan berbicara siswa 

kelas V SDN 05 Lawang Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia 

pendidikan. Manfaat terbagi menjadi dua bagian yaitu  manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Berikut penjabaran keduanya. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Memudahkan siswa dalam meningkatkan kemampuan berbicara melalui 

model bermain peran. 

b. Bagi Guru 

Sebagai masukan bagi guru bahwa kemampuan berbicara siswa dapat 

meningkat melalui model bermain peran dan juga sebagai pertimbangan guru 

untuk menggunakan model bermain peran dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

c. Peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

E. Definisi Istilah 

Istilah dipakai dalam penelitian banyak memberikan kesamaan pandang. 

Adapun istilah-istilah yang dipakai berikut penjabarannya. 

1) Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari suatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan sesorang (Alya, 

2009: 536) 

2) Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), 

merancang bahan–bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di 

kelas atau yang lain (Sanjaya 2010:133). 

3) Bermain peran adalah model yang melibatkan interaksi antara dua siswa atau 

lebih tentang topik. Siswa berinteraksi melakukan peran terbuka dan diberi 
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kesempatan seluas-luasnya untuk memerankan sehingga menemukan masalah 

yang akan dihadapi dalam pelaksanaan sesungguhnya (Yamin, 2007:166). 

4) Berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-

kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, 

gagasan dan perasaan (Hairuddin, 2007: 3.4). 

F. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan agar 

permasalahan tidak terlalu meluas. Batasan permasalahannya adalah : 

1) Materi yang akan diteliti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V yaitu 

persoalan faktual 

2) Standar kompetensi yang diteliti yaitu mengungkapkan pikiran dan perasaan 

secara lisan dalam diskusi dan bermain drama 

3) Kompetensi Dasar  yang diambil untuk bahan penelitian yaitu   

6.1 mengomentari persoalan faktual disertai alasan yang mendukung dengan 

memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa 

4)  Model  pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah model 

bermain peran. 

5)  Hasil kemampuan berbicara diperoleh dari hasil tes performa siswa dengan 

materi persoalan faktual.    

 

 


