
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar (SD) 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki oleh 

peserta didik untuk dapat memahami dan dapat menggunakan bahasa dengan baik 

sebagai alat untuk berkomunikasi dengan efektif secara lisan dan tulis. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia mempunyai empat aspek dalam keterampilan 

berbahasa, yang meliputi keterampilan berbicara, keterampilan menyimak, 

keterampilan membaca, dan keterampilan menulis (Sukreni, dkk. 2014). Salah satu 

aspek keterampilan berbahasa yang sangatlah penting dalam mendidik generasi 

untuk masa depan yang pandai, kreatif, cerdas dan berbudaya yaitu keterampilan 

berbicara. Penguasaan keterampilan berbicara pada peserta didik akan dapat 

mengekspresikan diri dari pemikiran dan perasaannya secara kreatif sesuai dengan 

konteks dan situasinya saat sedang berbicara (Dharmawan, dkk. 2014). 

“Keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang dimiki oleh 

peserta didik secara lisan dalam hal menyampaikan ide maupun gagasan yang akan 

disampaikannya” (Kurniawan, 2015). 

  Setiap individu memiliki keterampilan berbicara dengan cara dilatih, bukan 

dari sifat bawaan dari lahir, oleh karena itu pada keterampilan berbicara perlu 

adanya latihan-latihan dengan cara terus-menerus dan berkesinambungan 

(Nurgubitasari, dkk. 2015). Keterampilan berbicara yang dimiliki setiap peserta 

didik sangatlah berbeda-beda, beberapa anak ada yang sudah pandai dalam 

berbicara dan ada juga anak yang masih mengalami kesulitan dalam berbicara. 

Melalui kegiatan bermain kemampuan intelektual anak dapat dikembangkan 
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dengan menemukan dan bereksperimen dengan alam sekitarnya (Pane, dkk. 2014). 

Pada saat kegiatan bermain, dapat merangsang anak dengan menggunakan motorik 

yang dimiliki, adapun motorik kasar maupun motorik halus dengan berbagai 

aktititas yang dilakukan baik dengan bantuan alat maupun tidak pakai alat. Pada 

saat belajar menggajar juga guru harus mempunyai ide ataupun menggunakan suatu 

model yang menarik serta sesuai dengan karakteristik peserta didik, peserta didik 

yang masih duduk di bangku SD (sekolah dasar) pada umumnya masih menyukai 

kegiatan yang bersifat bermain karena peserta didik mempunyai keinginan agar 

suasana di kelas lebih berasa dunia anak-anak yang penuh keceriaan. Sesuai dengan 

pendapat Damara (2012) pada umumnya proses pendidikan anak di tingkat SD 

diutamakan pada metode yang sesuai dengan kondisi anak-anak yang cenderung 

lebih suka bermain, yakni dengan metode bermain sambil belajar. 

Sesuai hasil wawancara dan observasi peneliti yang dilakukan di kelas 1C 

SDN Lowokwaru 3 Malang pada hari rabu tanggal 22 November 2017 diperoleh 

beberapa masalah terkait dengan cara mengajar guru pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung yang masih sering menerapkan metode ceramah, dimana hal 

tersebut menyebabkan siswa merasa jenuh pada saat proses pembelajaran siswa ada 

yang bermain sendiri tidak memperhatikan guru berbicara dan kurangnya 

mengoptimalkan penerapan model ataupun media pembelajaran yang inovatif agar 

dapat membuat siswa tertarik saat proses belajar mengajar berlangsung seringnya 

penggunaan metode ceramah ketika penyampaian materi. Ditemukan juga masalah 

pada keterampilan berbicara siswa, seperti siswa masih merasa gugup ketika 

diminta untuk bercerita atau berbicara di depan kelas dengan mimik wajah yang 

ragu-ragu, intonasi masih datar belum adanya intonasi yang naik turun ketika 
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berbicara di depan kelas dan terkadang siswa merasa jenuh dan monoton atau 

merasa cepat bosan dengan tidak konsentrasi lagi dengan pembelajaran di kelas 

karena tidak ada variasi dalam proses belajar di kelas. Fakta tersebut memperkuat 

hasil wawancara guru kelas I-C yang menyatakan bahwa masih banyak siswa yang 

masih merasa gugup untuk bercerita di depan teman-temannya dan terkadang masih 

sulit untuk diajak konsentrasi ketika berlangsungnya proses pembelajaran, sehingga 

memberikan dampak pada materi yang telah dipelajari. Kenyataan yang ada di kelas 

I-C dapat diindikasikan bahwa pada keterampilan berbicaranya masih rendah 

sehingga perlu adanya peningkatan. Guru disini sebagai fasilitator pada saat proses 

pembelajaran berlangsung yang harus mampu membimbing siswa. Dapat dilihat 

dari jumlah 27 siswa atau murid, yang memenuhi kriteria cukup sebanyak 11 siswa 

(40,7%) dan 16 siswa (59,3%) masih dalam kriteria kurang. Siswa akan dinyatakan 

tuntas apabila mencapai kriteria baik dengan KKM (≥70).  

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Henry, dkk (2014), dengan 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Role Playing Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Pada Siswa Kelas V SD Kristen Agape Terpadu Nabire”. 

Hasil Penelitian menunjukkan keterampilan berbicara pada siswa mengalami 

peningkatan. Hasil rata-rata belajar pratindakan yaitu 50 dengan ketuntasan belajar 

kelas 34,6%, Pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 57,7%, pada siklus II 

mengalami peningkatan lagi menjadi 88%. Penelitian tersebut memiliki kesamaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian tentang penerapan model 

role playing dengan tujuan meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa. 

Penelitian Novalina pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Peningkatan 

Keterampilan Siswa Berbicara Melalui Media Gambar di Kelas III SD Inpres 
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Maranatha”. Hasil penelitian menunjukkan keterampilan berbicara pada siswa 

mengalami peningkatan, dimana dinyatakan pada siklus I nilai rata-rata yang di 

dapat adalah 55,29% pada siklus II mengalami peningkatan yaitu nilai rata-rata 

yang di dapat siswa adalah 85,88%. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian tentang penggunaan media gambar 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam hal keterampilan berbicara, pada 

penelitian ini peneliti memadukan antara model role playing dengan media gambar. 

 Sesuai dengan masalah yang ada di atas, maka perlu adanya variasi 

penggunaan model dan media pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih berani 

untuk berbicara di hadapan teman-temannya pada saat pembelajaran berlangsung 

yaitu dengan menggunakan model role playing. Sesuai dengan pendapat Supadmi 

(2015) Model pembelajaran dengan penguasaan bahan-bahan pelajaran, 

pengembangan imajinasi serta penghayatan siswa, merupakan metode role playing. 

Pengembangan imajinasi serta penghayatan siswa dilakukan dengan 

memerankannya sebagai tokoh hidup maupun benda mati. Sedangkan menurut 

Filina (2013) model role playing merupakan suatu model permainan anak-anak 

yang aman dan sesuai dengan struktur lingkungan atau permainan-permainan 

dengan menggunakan rumah-rumahan, boneka, yang pada dasarnya 

mendramastisasikan tingkah laku dalam hubungan dengan masalah sosial. 

Peneliti tidak hanya menggunakan model role playing saja dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Mengingat adanya permasalahan pada 

siswa untuk konsentrasi pada saat proses pembelajaran berlangsung, maka peneliti 

juga menggunakan media gambar, karena pada media gambar tersebut siswa akan 

lebih konsentrasi dan terbantu untuk melakukan keterampilan berbicara yang lebih 
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santai dan siswa lebih terdorong untuk berinteraksi dengan baik, sesuai dengan 

pendapat Munadi (2010) Gambar merupakan sebuah media visual yang penting dan 

mudah di dapat dan pada saat siswa memperhatikan suatu gambar, diharapkan 

mereka akan terdorong untuk berinteraksi baik dengan gambar-gambar tersebut, 

maupun dengan sesamanya, dan mengucapkan kalimat lebih banyak. “Media 

gambar adalah lambang dari hasil peniruan-peniruan benda, pemandangan, curahan 

pikiran, atau ide-ide yang di visualisasikan ke dalam bentuk dua dimensi serta dapat 

mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui kombinasi 

pengungkapan kata-kata dengan gambar-gambar” (Yuliani, 2016).  

Penerapan model role playing menggunakan media gambar diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa. Berdasarkan latar belakang 

yang telah dijabarkan, peneliti ingin melaksanakan penelitian dengan judul 

“Meningkatkan Keterampilan Berbicara Melalui Model Role Playing 

Menggunakan Media Gambar Untuk Kelas 1C di SDN Lowokwaru 3 Malang” yang 

bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan berbicara pada peserta didik 

dengan menerapkan model role playing menggunakan media gambar. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka masalah yang 

dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model role playing menggunakan media Gambar 

pada tema 7 kelas 1C di SDN Lowokwaru 3 Malang? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan berbicara siswa kelas 1C di SDN 

Lowokwaru 3 Malang dengan penerapan model role playing menggunakan 

media Gambar? 



6 
 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah, maka tujuan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penerapan model role playing menggunakan media 

Gambar pada tema 7 kelas 1C di SDN Lowokwaru 3 Malang  

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan berbicara pada kelas 1C di 

SDN Lowokwaru 3 Malang dengan penerapan model role playing 

menggunakan media Gambar 

D. Hipotesis Tindakan 

Jika menggunakan model role playing dengan bantuan media gambar pada 

kelas 1C di SDN Lowokwaru 3 Malang, maka keterampilan berbicara siswa akan 

meningkat. 

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat kepada beberapa 

pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Pihak-pihak tersebut antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan satu teori sebagai pengembangan 

salah belajar, sehingga dapat digunakan untuk referensi dalam pelaksanaan 

penelitian selanjutnya dalam aspek pengembangan teori yang sama akan 

tetapi dengan kelas yang berbeda 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 
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1) Diharapkan siswa dapat memiliki keterampilan berbicara 

semakin meningkat. 

2) Diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran lebih 

menyenangkan 

b. Bagi Guru 

1) Meningkatkan kreatifitas guru dalam model role playing 

2) Memudahkan guru untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa 

3) Membuat pembelajaran yang sangat menyenangkan 

c. Bagi Sekolah 

1) Sekolah akan menggalami perubahan karena mampu 

menanggulangi masalah yang ada di siswa. 

2) Sekolah memiliki guru yang berpotensi dan professional dalam 

memilih model pembelajaran yang menyenangkan. 

F. Definisi Operasional 

Definisi Operasional memiliki tujuan agar menghindari suatu 

kesalahpahaman dari sebuah pengertian, adapun beberapa definisi operasional yang 

peneliti tuliskan, yaitu: 

1. Keterampilan Berbicara 

  Keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang 

dimiliki seseorang melalui kegiatan berbahasa lisan guna menyampaikan 

pemikiran, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Penilaian 

keterampilan berbicara diukur dari faktor kebahasaan (lafal, intonasi, 
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penggunaan kalimat) dan non kebahasan (ekspresi, kelancaran, kejelasan 

suara). 

2. Model Role Playing

Model role playing ialah suatu model pembelajaran yang bertujuan 

untuk mengembangkan imajinasi anak dengan menggunakan sebuah 

benda dan memeranka sesuai dengan tokoh yang diperankannya. 

3. Media Gambar

Media gambar ialah sebuah media pembelajaran yang digunakan 

ketika berlangsungnya proses belajar mengajar yang berwujud dengan 

peniruan-peniruan sebuah benda ataupun pemandangan yang berbentuk 

dua dimensi. 


