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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa merupakan sistem lambang yang arbitrer, yang digunakan oleh

semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan

mengidentifikasi masalah(Rasyid,dkk,2009:126). Salah satu keterampilan

berbahasa yang sangat penting diajarkan sejak dini adalah keterampilan berbicara.

Keterampilan berbicara menunjang dalam keterampilan membaca dan menulis.

Menulis dan berbicara digunakan sebagai keterampilan dalam menyampaikan

informasi. Kemampuan siswa dalam berbicara juga akan bermanfaat dalam

kegiatan menyimak dan memahami bacaan.

Keteranpilan berbicara juga merupakan keterampilan yang sangat penting

dalam komunikasi lisan bagi siswa sekolah dasar..Pembelajaran keterampilan

berbicara penting diajarkan karena dengan keterampilan itu seorang siswa akan

mampu mengembangkan kemampuan berpikir,menyimak,membaca dan menulis.

Kemampuan berpikir tersebut akan terlatih saat mereka

mengorganisasikan,mengonsepkan, dan menyederhakan pikiran,perasaan, dan ide

tersebut kepada orang lain secara lisan.

Untuk itu, perlunya melatih keterampilan berbicara dalam kegiatan belajar

mengajar. Karena proses belajar mengajar di sekolah juga sangat ditentukan oleh

penguasaan kemampuan berbicara mereka. Siswa yang tidak mampu berbicara

dengan baik dan benar akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan
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pembelajaran. Keterampilan berbicara juga harus dikuasai oleh para siswa karena

keterampilan ini secara langsung berkaitan dengan seluruh proses belajar siswa.

Terkait dengan pentingnya keterampilan berbicara maka diperlukan

rancangan suatu pembelajaran yang dapat melatih keterampilan berbicara anak

dengan baik, sehingga anak dapat berkomunikasi dengan lancar menggunakan

bahasa yang dapat dipahami dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan belajar

mengajar sehingga keterampilan berbicaranya akan meningkat. Selain itu,

keterampilan berbicara merupakan salah satu cara siswa dalam mengutarakan

gagasan atau ide-ide yang dimiliki. Salah satu pengajaran yang dapat digunakan

oleh pendidik dalam melatih keterampilan berbicara menurut Ghazali(2010:28)

adalah dengan mengunakan metode pembelajaran bermain peran ( Role Playing ).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Smilansky (1968) dalam

Arriyanti,dkk (2010) mengungkapkan bahwa anak yang memiliki sedikit

pengalaman dalam bermain peran akan terlihat mengalami kesulitan dalam

keterampilan berbicara. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Smilansky,

penelitian yang dilakukan oleh Nurazizah (2013) menyatakan bahwa dengan

bermain peran keterampilan berbicara siswa akan lebih baik. Dari hasil penelitian

yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan jika bermain peran berpengaruh terhadap

keterampilan berbicara.

Metode bermain peran atau role playing adalah metode yang melibatkan

antara dua orang ata lebih untuk memerankan peran yang mereka lakoni tentang

sebuah topik. Sedangkan role playing atau bermain peran adalah metode

pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi

peristiwa sejarah, peristiwa aktual atau kejadian yang akan
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datang(Sanjana,2008:161). Metode pembelajaran tersebut secara umum saling

berkaitan tentang interaksi yang melibatkan antara dua orang atau lebih untuk

memaikan peran sesuai dengan tokoh yang dimainkan sesuai dengan topik yang

telah ditentukan tentang hubungan antar manusia. Metode pembelajaran bermain

peran atau role playing bertujuan untuk melatih komunikasi antar peserta didik

dalam memecahkan masalah yang bersifat sosial.

Faktor yang dijadikan ukuran kemampuan berbicara seseorang terdiri dari

aspek kebahasaan dan non  kebahasaan. Melalui metode pembelajaran Bermain

Peran peserta didik diharapkan mampu mengembangkan keterampilan

berbicaranya sesuai dengan ukuran kemampuan berbicara tersebut.

Berdasarkan pentingnya keterampilan berbicara siswa dalam proses belajar

mengajar maka peneliti mengambil judul “ Pengaruh Metode Pembelajaran

Bermain Peran (Role Playing) Terhadap Keterampilan Berbicara Siswa Kelas V

di SD Negeri Kauman 2 Malang”.

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka dapat diambil rumusan

yang sesuai dari masalah tersebut yaitu apakah metode pembelajaran Bermain

Peran (Role Playing) berpengaruh terhadap keterampilan berbicara siswa di SD

Negeri 2 Kauman Malang ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui

pengaruh metode pembelajaran Bermain Peran (Role Playing) terhadap

keterampilan berbicara siswa di SD Negeri 2 Kauman Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka diharapakan penelitian ini

bermanfaat dari segi :

A. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan

tentang keterampilan berbicara melalui metode pembelajaran bermain peran.

B. Praktis

1. Bagi Siswa

Manfaat penilitian ini bagi siswa adalah untuk melatih keterampilan

berbicara yang baik dan benar dengan menggunakan metode pembelajaran yang

menyenangkan dan menarik minat siswa.

2. Bagi Guru

Penilitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan bagi

guru  terkait dengan metode pembelajaran yang dapat digunakan sebagai referensi

kegiatan belajar mengajar.

3. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti mendapatkan wawasan tentang metode

pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat siswa dan pengaruhnya terhadap

keterampilan berbicara.
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4. Bagi Peneliti lain

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain adalah sebagai bahan referensi

tambahan untuk melakukan kegiatan penelitian.

1.5 Definisi Istilah

Definisi istilah pada peneltian ini bertujuan untuk membatasi kemungkinan

meluasnya pengertian dan pemahaman terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Adapun defini istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahasa merupakan sistem lambang yang arbitrer, yang digunakan oleh

semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi,

dan mengidentifikasi masalah.

2. Keterampilan adalah kemampuan anak dalam melakukan aktivitas seperti

motorik, berbahasa, sosial-emosional, kognitif, dan afektif (nilai-nilai

moral).

3. Berbicara berpendapat bahwa bicara adalah kemampuan mengucapkan

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan

serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan.

4. Keterampilan berbicara merupakan kemampuan mengekspresikan pikiran

atau ide-ide melalui lambang-lambang bunyi.

5. Metode pembelajaran bermain peran (role playing) adalah metode

pembelajaran bermain peran (role playing) adalah sebuah metode

pembelajaran dimana siswa memainkan peranan yang sudah ditentukan

untuk memecahkan masalah-masalah sosial.
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1.6 Batasan Masalah

Tujuan batasan penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam

melaksanakan penelitiannya supaya efektif dan efisien serta mengingat

keterbatasan kemampuan peneliti akan membatasi masalah-masalah yang akan

diselesaikan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model

pembelajaran bermain peran atau role playing.

2. Pengaruh metode pembelajaran bermain peran dalam penelitian ini hanya

akan ditinjau dari keterampilan berbicara siswa.

3. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi kelas V

semester 2, Tema 9 ( Lingkungan sahabat kita ), Subtema 2 ( Perubahan

Lingkungan ) , Pembelajaran 4.

4. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kauman 2 Malang dengan Kelas VA

sebagai kelas eksperimen dan kelas VB sebagai kelas kontrol.


