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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cerita merupakan salah satu bentuk sastra yang memiliki keindahan dan 

kenikmatan tersendiri (Aziz, 2013:8). Cerita yang sesuai bagi peserta didik 

adalah cerita yang tokoh-tokohnya dikarang dari binatang dan tumbuhan, atau 

tokoh-tokoh manusia seperti ayah, ibu, dan anak-anak seusinya. Agar anak 

penuh perhatian pada tema cerita, maka cerita harus berupa cerita pendek yang 

mengisahkan peristiwa yang berlangsung cepat dan menakjubkan.  

Bercerita adalah salah satu ketrampilan yang sangat imajinatif dan 

komunikasi bagi anak sebagai pendengar dan pendongeng itu sendiri. Dengan 

bercerita siswa diharapkan dapat dilatih untuk berbicara jelas dengan intonasi 

yang tepat, menguasai pendengar atau berperilaku menarik dari peran yang 

didapatkan dari masing-masing siswa. Selain itu, dengan bercerita pula siswa 

diharapkan dapat mengembangkan daya imajinasi, daya pikir, emosi, daya 

konsentrasi siswa,  dan mengoptimalkan kemampuan siswa dalam berbahasa. 

Guru memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Segala 

pembelajaran yang ada di dalam kelas sepenuhnya merupakan tanggung jawab 

pengajar sehingga keberhasilan atau kegagalan kelas tersebut ditentukan oleh 

peran guru pada umumnya. Keterbatasan guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran sering menjadi salah satu kendala terhadap pencapaian tujuan 

pembelajaran, meskipun pada umumnya cara mengajar guru sudah cukup 

baik, dan sudah menguasai penguasaan kelas namun penggunaan metode 

dalam pembelajaran cenderung monoton. Sehingga perlu adanya penerapan 
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metode yang bervariasi dalam pembelajaran tersebut, agar tujuan 

pembelajaran bisa tercapai. 

Seorang guru harus mempunyai kemampuan mengajar yaitu kemampuan 

yang tidak hanya menyampaikan materi kepada siswanya melainkan juga 

bagaimana agar siswa dapat tertarik, aktif, dan semangat dalam memahami 

materi yang diajarkan dalam proses belajar mengajar. Dalam konteks itulah 

guru perlu menentukan metode pembelajaran yang tepat, yaitu yang sesuai 

dan dapat diterapkan pada siswa sehingga siswa mampu menerima pelajaran 

dengan baik. Karena dalam pembelajaran tematik guru dituntut untuk 

menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik 

dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik 

dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak. Pembelajaran 

tematik perlu dilakukan dengan variasi metode yang tidak membosankan. 

Aktifitas pembelajaran harus berpusat pada peserta didik agar dapat 

mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Seperti yang 

dikemukakan oleh Majid (2014:80) bahwa, pembelajaran tematik adalah pem-

belajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna (bermanfaat) 

kepada peserta didik.   

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, kemampuan bercerita yaitu 

menceritakan peristiwa. Kemampuannya belum mencapai kriteria ketuntasan 
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maksimal dengan KKM yaitu 70.  Dari adanya KKM tersebut ada ketidak 

tuntasan siswa mencapai 72% sebanyak 13 siswa dikarenakan pembelajaran 

bercerita dilakukan dengan meminta siswa berdiri di depan kelas untuk 

bercerita, misalnya bercerita pengalaman/peristiwa atau berpidato dan siswa 

yang lain diminta mendengarkan dan tidak mengganggu. 

Faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam bercerita yaitu (1) 

kurangnya antusias siswa saat menerima pembelajaran. (2) siswa mengalami 

kesulitan saat membawakan sebuah cerita. (3) guru hanya meminta siswa 

menceritakan peristiwa yang dialami menggunakan bahasa sendiri. (4) guru 

belum menggunakan metode yang dapat menari perhatian siswa. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu direncanakan alternatif atau 

solusinya. Peneliti ingin melakukan perbaikan pada metode pembelajaran 

yang selama ini digunakan guru agar dapat meningkatkan prestasi siswa. Jenis 

penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan metode pembelajaran Role Playing. Karena metode ini dapat 

membuat siswa terlibat dan aktif dalam proses pembelajaran dan dapat 

merangsang timbulnya berbagai aktivitas siswa sehingga siswa dapat 

menikmati perannya saat menceritakan peristiwa. 

Metode ini dilakukan dengan cara bermain peran dan perannya akan 

diambil dari kehidupan nyata sehari-hari. Melalui metode ini  diharapkan 

siswa dapat menjadi lebih aktif, kreatif, senang/tertarik, tidak merasa jenuh 

dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

Selain itu, metode Role Playing juga diharapkan dapat memberi kesempatan 

yang sama bagi siswa untuk menujukan kemampuan dalam bekerjasama 
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hingga berhasil, sehingga dapat meninggalkan sebuah kesan yang baik. 

Seperti yang di kemukakan oleh (Hamzah, 2013:26) bahwa, metode Role 

Playing merupakan metode pembelajaran yang melibatkan interaksi antara 

dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi siswa.  

Karena itu dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti akan menggunakan 

metode pembelajaran Role Playing sebagai peningkatan kemampuan bercerita 

siswa kelas III, sehingga peneliti merumuskan judul “Peningkatan 

Kemampuan Bercerita dalam Pembelajaran Tematik Menggunakan Metode 

Pembelajaran Role Playing Siswa Kelas III di SDN Tegalgondo”.  

 

1.2 Fokus Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada upaya mengatasi permasalahan, sebagai 

penyebab rendahnya kemampuan siswa dalam bercerita. Rendahnya 

kemampuan siswa ini dikarenakan (1) kurangnya antusias siswa saat 

menerima pembelajaran. (2) siswa mengalami kesulitan saat membawakan 

sebuah cerita. (3) guru hanya meminta siswa menceritakan peristiwa yang 

dialami menggunakan bahasa sendiri. (4) guru belum menggunakan metode 

yang dapat menari perhatian siswa. Merujuk dari permasalahan diatas, maka 

penggunaan metode pembelajaran Role Playing khususnya bercerita 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bercerita. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah, permasalahan yang terjadi dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana penerapan metode Role Playing untuk meningkatkan 

kemampuan bercerita dalam pembelajaran tematik pada siswa kelas III 

SDN Tegalgondo? 

1.3.2 Bagaimana peningkatan hasil belajar kemampuan bercerita dalam 

pembelajaran tematik setelah diterapkan metode Role Playing pada siswa 

kelas III SDN Tegalgondo? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tercantum, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran kemampuan 

bercerita siswa dalam pembelajaran tematik menggunakan metode Role 

Playing pada siswa kelas III. 

1.4.2 Untuk mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar kemampuan 

bercerita siswa dalam pembelajaran tematik kelas III setelah 

menggunakan metode Role Playing.  
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1.5 Manfaat Penelitian. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak 

sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat bagi dunia 

pendidikan. Disamping itu, dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi 

sekolah-sekolah dalam meningkatkan kemampuan bercerita peserta didik. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Siswa 

1.1 Penelitian ini bermanfaat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada materi bercerita dengan 

menggunakan metode Role Playing. 

1.2 Memberi suasana dan tantangan baru sehingga siswa lebih berminat lebih 

senang dalam mengikuti pelajaran, khususnya materi bercerita. 

1.3 Meningkatkan hasil belajar siswa 

2) Bagi Guru 

2.1 Guru memperoleh alternatif pilihan dalam menggunakan metode 

pembelajaran dalam membelajarkan siswa terutama pada materi 

bercerita. 

2.2 Guru mampu menggunakan Role Playing sebagai metode dalam 

pembelajaran. 

3) Bagi Peneliti 

  Peneliti memperoleh wawasan baru dalam hal penggunaan metode  

pembelajaran khususnya, metode Role Playing  sebagai upaya me-
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ningkatkan kualitas hasil belajar pada kompetensi dasar keterampilan 

bercerita. 

 

1.6 Batasan Istilah 

Untuk menghindari salah satu penafsiran pada kata yang digunakan dalam 

penelitian perlu dikumpulkan terhadap definisi sebagai berikut: 

1.6.1 Pembelajaran tematik adalah pembelajaran tepadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 

1.6.2 Kemampuan bercerita adalah suatu kecakapan yang dimiliki seseorang 

untuk menyampaikan suatu cerita kepada orang lain dan mengharapkan 

orang yang mendengarkan cerita tersebut dapat ikut merasakan apa yang 

terjadi oleh pembicara tersebut. 

1.6.3 Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk meng-

implementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan 

nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

1.6.4 Role playing adalah suatu metode pembelajaran yang membawa siswa 

untuk berperan menjadi orang lain dan tidak menutup kemungkinan 

menjadi dirinya sendiri. Bermain peran dilakukan sesuai dengan 

skenario bercerita. 

 


