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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

1. Ruang Lingkup dan Tujuan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran Bahasa Indonesia mempunyai empat aspek dalam 

keterampilan berbahasa, yang meliputi keterampilan berbicara, keterampilan 

menyimak, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis (Sukreni, dkk. 

2014). 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.  

2. Kompetensi Inti dan Kometensi Dasar Bahasa Indonesia Kelas I  

Pada pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas I 

mempunyai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang menjadi 

arah ataupun landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian, dan kompetensi untuk penilaian dalam 

proses pelaksanaan pembelajaran. Adapun KI (3 & 4) dan KD pada kelas I: 

Tabel 2.1 Kompetesi Inti dan Kompetensi Dasar Kelas I 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 4 

(KETERAMPILAN) 

3. Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) 

dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di 

rumah dan di sekolah  

4. Menyajikan pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas dan logis 

dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakh  lak mulia  
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KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Menjelaskan kegiatan persiapan 

membaca permulaan (cara duduk 

wajar dan baik, jarak antara mata 

dan buku, cara memegang buku, 

cara membalik halaman buku, 

memilih tempat dengan cahaya 

yang terang, dan etika membaca 

buku) dengan cara yang benar 

4.1 Mempraktikkan kegiatan 

persiapan membaca permulaan 

(duduk wajar dan baik, jarak antara 

mata dan buku, cara memegang 

buku, cara membalik halaman 

buku, gerakan mata dari kiri ke 

kanan, memilih tempat dengan 

cahaya yang terang) dengan benar 

3.2 Mengemuka-kan kegiatan 

persiapan menulis permulaan (cara 

duduk, cara memegang pensil, cara 

menggerakkan pensil, cara 

meletakkan buku, jarak antara mata 

dan buku, pemilihan tempat dengan 

cahaya yang terang) yang benar 

secara lisan  

4.2 Mempraktikkan kegiatan 

persiapan menulis permulaan (cara 

duduk, cara memegang pensil, cara 

meletakkan buku, jarak antara mata 

dan buku, gerakan tangan atas-

bawah, kiri-kanan, latihan 

pelenturan gerakan tangan dengan 

gerakan menulis di udara/pasir/ 

meja, melemaskan jari dengan 

mewarnai, menjiplak, menggambar, 

membuat garis tegak, miring, lurus, 

dan lengkung, menjiplak berbagai 

bentuk gambar, lingkaran, dan 

bentuk huruf di tempat bercahaya 

terang) dengan benar  

3.3 Menguraikan lambang bunyi 

vokal dan konsonan dalam kata 

bahasa Indonesia atau bahasa 

daerahatau bahasa daerah  

4.3 Melafalkan bunyi vokal dan 

konsonan dalam kata bahasa 

Indonesia atau bahasa daerah  

3.4 Menentukan kosakata tentang 

anggota tubuh dan pancaindra serta 

perawatannya melalui teks pendek 

(berupa gambar, tulisan, slogan 

sederhana, dan/atau syair lagu) dan 

eksplorasi lingkungan  

4.4 Menyampaikan penjelasan 

(berupa gambar dan tulisan) tentang 

anggota tubuh dan panca indera 

serta perawatannya menggunakan 

kosakata bahasa Indonesia dengan 

bantuan bahasa daerah secara lisan 

dan/atau tulis  

3.5 Mengenal kosakata tentang cara 

memelihara kesehatan melalui teks 

pendek (berupa gambar, tulisan, 

dan slogan sederhana) dan/atau 

eksplorasi lingkungan.  

4.5 Mengemukakan penjelasan 

tentang cara memelihara kesehatan 

dengan pelafalan kosakata Bahasa 

Indonesia yang tepat dan dibantu 

dengan bahasa daerah  

3.6 Menguraikan kosakata tentang 

berbagai jenis benda di lingkungan 

sekitar melalui teks pendek (berupa 

gambar, slogan sederhana, tulisan, 

dan/atau syair lagu) dan/atau 

eksplorasi lingkungan.  

4.6 Menggunakan kosakata bahasa 

Indonesia dengan ejaan yang tepat 

dan dibantu dengan bahasa daerah 

mengenai berbagai jenis benda di 

lingkungan sekitar dalam teks tulis 

sederhana  

3.7 Menentukan kosakata yang 

berkaitan dengan peristiwa siang 

4.7 Menyampaikan penjelasan 

dengan kosakata Bahasa Indonesia 
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dan malam melalui teks pendek 

(gambar, tulisan, dan/atau syair 

lagu) dan/atau eksplorasi 

lingkungan.  

dan dibantu dengan bahasa daerah 

mengenai peristiwa siang dan 

malam dalam teks tulis dan gambar  

3.8 Merinci ungkapan penyampaian 

terima kasih, permintaan maaf, 

tolong, dan pemberian pujian, 

ajakan, pemberitahuan, perintah, 

dan petunjuk kepada orang lain 

dengan menggunakan bahasa yang 

santun secara lisan dan tulisan yang 

dapat dibantu dengan kosakata 

bahasa daerah  

4.8 Mempraktikan ungkapan terima 

kasih, permintaan maaf, tolong, dan 

pemberian pujian, dengan 

menggunakan bahasa yang santun 

kepada orang lain secara lisan dan 

tulis  

3.9 Merinci kosakata dan ungkapan 

perkenalan diri, keluarga, dan 

orang-orang di tempat tinggalnya 

secara lisan dan tulis yang dapat 

dibantu dengan kosakata bahasa 

daerah  

4.9 Menggunakan kosakata dan 

ungkapan yang tepat untuk 

perkenalan diri, keluarga, dan 

orang-orang di tempat tinggalnya 

secara sederhana dalam bentuk 

lisan dan tulis  

3.10 Menguraikan kosakata 

hubungan kekeluargaan melalui 

gambar/bagan silsilah keluarga 

dalam bahasa Indonesia atau bahasa 

daerah  

4.10 Menggunakan kosakata yang 

tepat dalam percakapan tentang 

hubungan kekeluargaan dengan 

menggunakan bantuan 

gambar/bagan silsilah keluarga  

3.11 Mencermati puisi anak/syair 

lagu (berisi ungkapan kekaguman, 

kebanggaan, hormat kepada orang 

tua, kasih sayang, atau 

persahabatan) yang diperdengarkan 

dengan tujuan untuk kesenangan  

4.11 Melisankan puisi anak atau 

syair lagu (berisi ungkapan 

kekaguman, kebanggaan, hormat 

kepada orang tua, kasih sayang, 

atau persahabatan) sebagai bentuk 

ungkapan diri  

 

B. Keterampilan Berbicara 

1. Pengertian Keterampilan Berbicara  

Keterampilan berbicara ialah salah satu aspek keterampilan berbahasa. 

Menurut Iskandarwassid (2013) “keterampilan berbicara pada hakikatnya 

merupakan keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk 

menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang 

lain”. Nurgubitasari, dkk (2015) menjelaskan bahwa “keterampilan berbicara 

merupakan keterampilan dalam menyampaikan informasi, gagasan maupun 
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pendapat yang dilakukan secara lisan dengan bertatap muka maupun tidak 

langsung”. Sedangkan menurut Kurniawan (2013) Keterampilan berbicara 

ialah kemampuan siswa dalam menyampaikan ide-gagasan melalui bahasa 

lisan dengan gaya yang menarik.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang dimiliki seseorang melalui 

kegiatan berbahasa lisan untuk menyampaikan perasaan, pemikiran, dan 

informasi kepada orang lain. Mulyati (2008) berpendapat bahwa “keefektifan 

berbicara ditunjang oleh dua faktor, yaitu faktor linguistik dan faktor 

ekstralinguistik, sehingga aspek yang dinilai meliputi: kelancaran dan 

kejelasan suara”. 

2. Tujuan Berbicara 

Tujuan yang utama dari berbicara adalah berkomunikasi secara lisan. 

Menurut Iskandarwassid (2013) “tujuan dari keterampilan berbicara akan 

mencakup pencapaian hal-hal berikut: kemudahan berbicara, kejelasan, 

bertanggung jawab, membentuk pendengaran yang kritis dan membentuk 

kebiasaan”. 

a. Kemudahan berbicara, siswa harus mendapatkan kesempatan yang 

besar untuk berlatih sampai mereka mengembangkan keterampilan 

berbicara secara wajar, lancar, dan menyenangkan. Para peserta didik 

perlu mengembangkan kepercayaan yang tumbuh melalui latihan. 

b. Kejelasan, dalam poin ini siswa harus berbicara dengan jelas dan tepat. 

Dengan latihan yang secara terus-menerus dengan bimbingan guru 

maka kejelasan berbicara tersebut dapat dicapai dengan baik. 
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c. Bertanggung jawab, berbicara secara tepat akan memerlukan sebuah 

latihan berbicara yang bagus dan menekankan pembicara untuk 

bertanggung jawab dan dipikirkan dengan sungguh-sungguh mengenai 

topik pembicaraan. Latihan demikian peserta didik akan terhindar dari 

berbicara yang tidak bertanggung jawab atau bersilat lidah yang 

mengelabui kebenaran. 

d. Membentuk pendengaran yang kritis, dengan latihan berbicara 

sekaligus mengembangkan keterampilan menyimak dengan baik dan 

kritis juga menjadi tujuan utama. Peserta didik juga perlu belajar untuk 

dapat mengevaluasi kata-kata, niat, dan tujuan pembicara. 

e. Membentuk kebiasaan, sebuah kebiasaan berbicara tidak akan dapat 

dicapai tanpa kebiasaan berinteraksi dalam bahasa yang dipelajari atau 

dalam bahasa ibu. Faktor ini sangat penting untuk membentuk 

kebiasaan berbicara dalam perilaku seseorang. 

Tujuan dari keterampilan berbicara seperti yang sudah di 

kemukakan di atas akan tercapai bila program pengajaran dilandasi dengan 

prinsip-prinsip yang relevan, serta pola kegiatan pembelajaran yang akan 

membuat siswa secara aktif melakukan kegiatan berbicara. Prinsip-prinsip 

tersebut merupakan proses untuk program latihan pada keterampilan 

berbicara sebagai bagian dari penggunaan bahasa secara menyeluruh. 

3. Penilaian Keterampilan Berbicara 

Mulyati (2008) berpendapat bahwa “keefektifan berbicara ditunjang 

oleh dua faktor, yaitu faktor linguistik dan faktor ekstralinguistik, sehingga 

aspek yang dinilai meliputi: kelancaran dan kejelasan suara”. Aspek kelancaran 
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penilaiannya meliputi bagaimana siswa berbicara apakah lancar atau masih 

tersendat-sendat. Aspek kejelasan suara ini menilai dari kejelasan suara yang 

diucapkan, apakah suara sudaah jelas dan terdengar oleh seluruh teman di kelas 

atau hanya terdengar oleh teman sekelompok, atau bahkan hanya terdengar 

oleh teman sebelahnya. Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung.   

Adapun indikatornya penilaian keterampilan berbicara yaitu: 1) Lafal: 

Pelafalan kata jelas tidak ada kesalahan, Pelafalan cukup jelas <4 kata salah 

ucap, Pelafalan kurang jelas <4 kata salah ucap, Pelafalan tidak jelas, sebagian 

besar salah ucap, 2) Intonasi: Intonasi bervariasi dengan naik turun suara, 

Intonasi cukup bervariasi dengan naik turun suara, Intonasi kurang intonasi 

dengan naik turun suara, Intonasi tidak bervariasi, 3) Penggunaan Kalimat: 

Kalimat yang digunakan bervariasi (kalimat tanya, berita, dan ajakan), Kalimat 

yang digunakan cukup bervariasi, menggunakan dua dari tiga (kalimat tanya, 

berita, dan ajakan), Kalimat yang digunakan tidak bervariasi hanya 

menggunakan salah satu dari tiga (kalimat tanya, berita, dan ajakan), Tidak 

menggunakan kalimat tanya, berita, dan ajakan, 3) Ekspresi Dapat menjaga 

sikap yang wajar, Sudah bersikap wajar tapi kadang gugup, Cukup menjaga 

sikap dengan sekali-sekali gugup, Terlihat tidak tenang dan selalu gugup, 4) 

Kelancaran: Lancar sekali dan tidak putus-putus, Sekali-sekali kurang lancar, 

Sering tampak ragu, Sangat lambat dan terputus-putus, 5) Kejelasan suara: 

Suara sangat jelas dan teratur, Suara cukup jelas tetapi sekali-sekali pelan, 

Suara kurang jelas hanya terdengar di bangku depan, Suara sangat pelan. 
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Menurut Ibrahim (2012) assessment berbicara antara lain: berbicara 

singkat berdasarkan gambar, menceritakan kembali, wawancara, berbicara 

bebas atau pidato, percakapan terpimpin, dan diskusi. Sesuai dengan tingkat 

pengguasaan kemampuan berbahasa yang sudah dimiliki oleh siswa, maka 

untuk penilaian pada keterampilan berbicara dapat dilakukan dengan bentuk 

tes secara terkendali atau secara bebas. Tes keterampilan berbicara yang 

bersifat terkendali adalah dengan penilaian isi dan jenis wacana yang telah 

ditentukan atau dibatasi, sedangkan tes keterampilan yang bersifat bebas 

adalah penilaian yang tergantung dengan keinginan atau kreatifitas siswa. 

C. Model Role Playing 

1. Pengertian Model Role playing 

Menurut Huda (2013), Role Playing merupakan salah satu cara 

penguasaan bahan-bahan pelajaran dengan cara penghayatan siswa dan 

pengembangan imajinasi, penghayatan dan pengembangan imajinasi dilakukan 

siswa melalui cara memerankan diri sebagai tokoh hidup atau benda mati. 

Sedangkan menurut Mulyasa (2014) “Model role playing adalah cara mengajar 

yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakujan kegiatan 

memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan masyarakat”. Model 

role playing adalah cara menampilkan bahan pelajaran dengan 

mempertontonkan dan mempertunjukkan atau mendramatisasikan cara tingkah 

laku dalam hubungan sosial (Sagala, 2012) 

Dari berbagai pengertian model role playing diatas dapat diambil 

kesimpulan model role playing adalah suatu model pembelajaran yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan imajinasi dan penghayatan 
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yang dilakukan oleh siswa dengan cara memerankan diri sesuai dengan tokoh 

yang diperankannya. 

2. Tujuan Role Playing 

Rumilasari, dkk (2016) “role playing/ bermain peran memiliki tujuan 

untuk mengembangkan aspek perkembangan anak yang salah satuya untuk 

melatih kemampuan berbicara selain itu, dengan bermain peran pembelajaran 

berlangsung secara aktif sehingga anak dapat belajar dengan suasana yang 

menyenangkan”. Huda (2013) role playing bertujuan untuk, (1) 

mengeksplorasi perasaan siswa, (2) mengembangkan skill pemecahan masalah 

dan tingkah laku, (3) mentransfer dan mewujudkan pandangan mengenai 

perilaku, nilai dan persepsi siswa, dan (4) mengeksplorasi pelajaran dengan 

cara yang berbeda. Sedangkan Sanjana (2016) menyatakan tujuan yang 

penggunan model role playing adalah: (1) agar siswa dapat menghayati dan 

menghargai perasaan orang lain, (2) dapat belajar bagaimana mengambil 

keputusan dalm situasi kelompok secara spontan, (3) dapat belajar bagaimana 

membagi tanggung jawab, dan (4) merangsang kelas untuk berpikir. Uno, H. 

(2008) berpendapat bahwa: 

“bermain peran/ role playing sebagai suatu model pembelajaran 

bertujuan untuk membantu siswa menemukan makna diri (jati diri) di 

dunia sosial dan memecahkan masalah 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.” 

3. Kelebihan dan Kelemahan Model Role Playing 

Setiap strategi, metode dan media pembelajaran selalu mempunyai 

kelebihan dan kekurangan, namun dalam kelebihan dan kelemahan tersebut 

mudah-mudahan menjadi referensi untuk proses terhadap hal yang lebih positif 
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dan mengusahakan untuk meminimalkan kelemahan-kelemahannya saat 

proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Menurut Huda (2013), adapun kelebihan model role playing adalah: 

 1) Dapat memberikan kesan pembelajaran yang kuat dan tahan lama 

dalam ingatan siswa. 2) Bisa menjadi pengalaman belajar 

menyenangkan yang sulit dilupakan. 3) Membuat suasana kelas 

menjadi lebih dinamis dan antusiastis. 4) Membangkitkan gairah dan 

semangat optimis dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa 

kebersamaan. 5) Memungkinkan siswa untuk terjun langsung 

memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar. 

 

Sedangan menurut Komalasari (2010), kelebihan model role playing 

adalah: 1) siswa dapat berinteraksi secara bebas dan mengambil keputusan, 2) 

permainan dapat digunakan saat waktu dan situasi yang berbeda, 3) guru dapat 

mengevaluasi pemahaman siswa dengan pengamatan pada saat melakukan 

permainan, dan 4) permainan merupakan pengalaman dalam proses belajar 

yang menurut siswa menyenangkan. 

Sedangkan kelemahan model role playing menurut Huda (2013), yaitu:  

“1) Banyaknya waktu yang dibutuhkan. 2) Kesulitan menugaskan 

peran tertentu kepada siswa jika tidak dilatih dengan baik. 3) 

Ketidakmungkinan menerapkan role playing jika suasana kelas tidak 

kondusif. 4) Membutuhkan persiapan yang benar-benar matang yang 

akan menghabiskan waktu dan tenaga. 5) Tidak semua materi 

pelajaran dapat disajikan melalui model role playing ini.” 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung peneliti mencoba untuk 

meminimalkan kelemahan dengan memberikan semangat/motivasi pada siswa 

agar suasana kelas tetap kondusif, peran disesuaikan dengan karakteristik yang 

dimiliki siswa. 

4. Tahap Model Role Playing 

Menurut Uno (2007) tahap bermain peran/role playing terdiri dari: 1) 

warming up (pemanasan), 2) memilih partisipan, 3) observer (menyiapkan 
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pengamat), 4) menata panggung, 5) manggung (memainkan peran), 6) diskusi 

dan evaluasi, 7) manggung ulang (memainkan peran ulang), 8) diskusi dan 

evaluasi kedua, 9) berbagi pengalaman serta kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Tahap Role Playing (sumber: Huda, 2013) 

Beberapa prosedur/ tahapan model role playing yang telah 

diungkapkan oleh Uno yang dapat dijadikan pedoman guru untuk saat 

melakukan proses pembelajaran berlangsung. Untuk tahap pengulangan dapat 

dilakukan dan dapat juga tidak dilakukan semua dilihat dari situasi atau kondisi 

saat proses pembelajaran berlangsung.  

D. Media Gambar 

1. Pengertian Media Gambar 

Menurut Munadi (2010) gambar termasuk media visual yang mudah 

untuk di dapatkan dan penting untuk siswa, karena siswa akan berkeinginan 

untuk berbicara dan berinteraksi dengan baik melalui gambar-gambar yang 

telah di perlihatkannya. Media gambar merupakan sebuah peniruan-peniruan 

Dapat 

di ulang 

Tahap 2: Memilih partisipan/ peran 

 

Tahap 6: Diskusi dan evaluasi 

 

Tahap 5: Pemeranan  

 

Tahap 3: Pengaturan setting 

 

Tahap 4: Menyiapkan pengamat 

 

Tahap 7: Sharing dan generalisasi 

pengalaman 

 

Tahap 1: Pemanasan suasana kelompok 
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pemandangan, benda-benda ataupun ide yang di visualisasikan dalam 

berbentuk dua dimensi serta dapat mengkombinasikan fakta dan gagasan 

secara jelas dan kuat melalui kombinasi pengungkapan kata-kata dengan 

gambar-gambar (Yuliani, 2016). 

Dari beberapa pengertian yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa 

media gambar adalah sebuah media yang dapat di gunakan pada saat kegiatan 

pembelajaran yang berwujud dengan peniruan-peniruan sebuah benda ataupun 

pemandangan yang berbentuk dua dimensi. Gambar dapat memperlihatkan 

ssesuatu yang terjadi di tempat lain dan dilihat oleh seseorang yang sedang 

berada jauh dari tempat kejadian yang telah berlalu, seperti sebuah gambar 

yang memperlihatkan suasana orang yang sedang melakukan liburan di kebun 

binatang, taman bunga, dan sebagainya. 

2. Kelebihan dan Kelemahan Media Gambar  

Setiap media pembelajaran selalu mempunyai kelebihan dan 

kekurangan, dari kelebihan dan kelemahan tersebut mudah-mudahan dapat 

dijadikan referensi untuk meminimalkan kelemahannya saat proses kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. 

Kelebihan media gambar menurut Munadi (2008) yaitu:  

“1) gambar dapat memvisualkan objek dengan lebih kongkrit, lebih 

realistis dan lebih akurat. 2) gambar dapat mengatasi ruang dan waktu. 

3) gambar merupakan media visual yang penting dan mudah didapat. 

4) gambar membuat orang dapat mengangkat ide atau informasi yang 

terkandung di dalamnya dengan jelas, lebih jelas daripada yang 

diungkapkan oleh kata-kata.” 

Sedangkan menurut Daryanto (2010) bahwa secara umum media 

memiliki kelebihan, antara lain: 
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“(1) memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas; (2) mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu dan tenaga dan daya indra; (3) 

menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid 

dengan sumber belajar; (4) memungkinkan anak belajar mandiri 

sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori dan 

kinestetiknya, dan (5) proses pembelajaran mengandung lima 

komponen komunikasi, guru, bahan pembelajaran, media 

pembelajaran, siswa dan tujuan pembelajaran.” 

 Sadiman, dkk (2010) beberapa kelebihan media gambar, yaitu: 1) 

sifatnya konkret. 2) bisa mengatasi penggunan waktu dan ruang. 3) bisa 

membantu dalam pengamatan kita. 4) bisa membuat lebih jelas suatu 

permasalahan untuk bidang apa saja, sehingga bisa memperbaiki 

keslahpahaman. 5) harganya terjangkau dan mudah untuk mendapatkannya 

serta bisa digunakan. 

Kelemahan media gambar menurut Sadiman, dkk (2010) adalah: 1) 

gambar hanya memfokuskan pada persepsi indera mata. 2) gambar benda 

sangat amat kompleks pada saat proses pembelajaran. 3) ukurannya terbatas 

untuk penggunaan kelompok besar. Adanya beberapa kelemahan yang ada di 

media gambar, pada saat proses pembelajaran di kelas 1 SD pada dasarnya 

siswa kelas 1 masih menyukai/ tertarik dengan gambar dan peneliti membuat 

kelompok kecil untuk menggunakan media gambar ini. 

3. Syarat Media Gambar 

Menurut Sadiman, dkk. (2010) yaitu: 1) autentik, yaitu gambar tidak 

boleh berbohong harus secara jujur melukiskan situasi seperti ketika seseorang 

sedang melihat suatu benda yang sebenarnya. 2) harus sederhana, yaitu media 

gambar alangkah baiknya mengambarkan poin-poin pokok dalam gambar dan 

cukup jelas. 3) ukuran relatif, yaitu sebuah gambar bisa membesarkan ataupun 
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mengecilkan objek/benda yang sebenarnya. 4) gambar sebaiknya mengandung 

gerak atau perbuatan. 5) gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 6) tidak setiap gambar yang bagus merupakan media yang 

bagus. 

E. Sintaks Pembelajaran dengan Menggunakan Model Role Playing dan 

Media Gambar 

Tabel 2.2 Sintaks Pembelajaran dengan Menggunakan Model Role Playing 

dan Media Gambar 

Langkah-Langkah Pembelajaran Model Role 

Playing 

Media 

Gambar 
Pemanasan suasana kelompok: Guru membimbing 

siswa tentang cara menggunakan lembar gambar.  
√ √ 

Memilih partisipan/ peran: Guru membimbing siswa 

untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang 

(berpasangan).  

√ √ 

Pengaturan setting: Guru membimbing siswa untuk 

memilih peran.  
√ √ 

Menyiapkan pengamat: Siswa mendiskusikan dengan 

kelompok untuk menuliskan cerita berdasarkan gambar, 

sesuai dengan kalimat mereka sendiri. 

√ √ 

Pemeranan: Masing-masing kelompok maju untuk 

bermain peran di depan kelas secara bergantian.  
√ √ 

Diskusi & evaluasi: Guru membimbing siswa untuk 

menilai penampilan terbaik 
√  

Sharing dan generalisasi pengalaman: Guru dan siswa 

melakukan refleksi, Dalam kegiatan refleksi guru 

memberikan beberapa pertanyaan berikut ini. 

 Bagaimana perasaanmu pada pembelajaran hari 

ini? 

 Kegiatan apa yang paling kamu sukai 

√  

 

F. Materi Kelas 1 Tema 7 (Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku) 

pada tema 7 terdiri dari 4 subtema, peneliti mengambil subtema 1 (Benda 

Hidup dan Tak Hidup). Di setiap subtema terdiri dari 6 pembelajaran, dan peneliti 

menggunakan pembelajaran 2 yang memfokuskan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dalam Penelitian 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

3. Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah  

3.6 Menguraikan kosakata tentang 

berbagai jenis benda di lingkungan 

sekitar melalui teks pendek (berupa 

gambar, slogan sederhana, tulisan, 

dan/atau syair lagu) dan/atau 

eksplorasi lingkungan  

4. Menyajikan pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia  

4.6 Menggunakan kosakata bahasa 

Indonesia dengan ejaan yang tepat 

dan dibantu dengan bahasa daerah 

mengenai berbagai jenis benda di 

lingkungan sekitar dalam teks tulis 

sederhana 

INDIKATOR 

3.6.3  Menentukan ciri-ciri benda 

hidup dan tak hidup 

4.6.4  Menemukan contoh benda 

hidup dan tak hidup 

Materi : 

Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. 

Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan 

kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak 

kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak 

perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Ciri 

benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak 

dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. 

Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak 

hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak 

dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. (Buku Tematik 

kelas I Tema 7 edisi revisi 2016, hal 11-12). 
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Ayo Menceritakan Gambar Kegiatan Liburan Edo 

 

 

 

 

 

 

Edo: … 

Lani: … 

Edo: … 

Lani: … 

Edo: … 

Lani: … 

Edo: … 

Lani: … 

Ayo cari benda yang ada pada gambar 

Benda Hidup Benda tak Hidup 
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G. Kajian Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang dilakukan peneliti ini tidak akan terlepas dari penelitian-

penelitian yang pernah dilakukan penelitian yang relevan sebelumnya. Adapun 

beberapa penelitian sebelumnya, antara lain: 

Penenilian Henry, dkk, (2014) menggunakan judul penelitian “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. Rata-rata 

hasil belajar pratindakan yaitu 50 dengan ketuntasan belajar kelas 34,6%, Pada 

siklus I meningkat menjadi 57,7%, pada siklus II mengalami peningkatan lagi 

menjadi 88%. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan yaitu penelitian tentang penerapan sebuah model role playing yang 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa. 

Penelitian Novalina (2016) dengan judul penelitian “Peningkatan 

Keterampilan Siswa Berbicara Melalui Media Gambar di Kelas III SD Inpres 

Maranatha”. Hasil penelitian menunjukkan keterampilan berbicara pada siswa telah 

mendapatkan sebuah peningkatan, yaitu pada saat 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 ini mempunyai kemiripan dengan penelitian yang hendak 

peneliti lakukan, yaitu penelitian tentang penggunaan media gambar utuk 

meningkatkan keterampilan berbicara untuk siswa, pada penelitian ini peneliti 

memadukan antara model role playing dengan media gambar.  
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H. Kerangka Pikir

 

 

 

Apabila menggunakan model role playing dan media gambar dalam proses pembelajaran untuk 

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

Gambar 2.2: Bagan Kerangka Pikir 

Kondisi Lapangan 

1. Kurang menggunakan model pembelajaran

yang variatif

2. Kurang menggunakan media pembelajaran

yang mendukung proses pembelajaran

3. siswa terkadang sulit diajak kosentrasi

dalam proses pembelajaran

4. Siswa masih merasa gugup dalam bercerita

Solusi 

1. Menggunakan Model Role Playing

2. Menggunakan Media Gambar

Masalah 

1. Keterampilan Berbicara Siswa di bawah KKM

2. Pelaksanaan Proses belajar mengajar kurang variatif

Kondisi Ideal 

1. Menggunakan model

pembelajaran yang variatif

2. Menggunakan media yang

mendukung

3. Siswa mengikuti pembelajaran

yang tertib

4. Siswa mempunyai keterampilan

berbahasa yang baik


