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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, 

karena bahasa merupakan alat komunikasi yang paling penting dan utama, baik 

komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sebagai kepentingan yang 

bersifat mendasar, bahasa ditetapkan sebagai muatan kurikulum dalam 

pembelajaran di sekolah. Bahkan pembelajaran bahasa sudah ditetapkan sejak dari 

jenjang sekolah dasar. Dalam kurikulum bahasa Indonesia biasanya mencakup 

empat keterampilan yang meliputi keterampilan menyimak, keterampilan 

berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Setiap keterampilan 

itu erat sekali berhubungan dengan proses-proses berpikir yang mendasari bahasa. 

Salah satu keterampilan yang dibutuhkan peserta didik yakni keterampilan 

berbicara. 

Keterampilan berbicara sangat penting untuk mempermudah 

berkomunikasi dengan orang lain. Keterampilan berbicara yang terbatas akan 

mengganggu kelangsungan proses berkomunikasi antara pemberi pesan dan 

penyimak.. Berbicara yang baik dan benar maka maksud pesan yang ingin 

disampaikan pemberi pesan dapat diterima dengan baik oleh penyimak. Pemberi 

pesan dan penyimak sama-sama dituntut memiliki keterampilan berbicara yang 

baik agar komunikasi terjalin dengan baik. Komunikasi merupakan sesuatu yang 

fungsional, mengandung maksud, dan dirancang untuk menghasilkan efek atau 

akibat pada lingkungan para pembicara dan penyimak (Tarigan, 2008: 11-12). 
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Keterampilan berbicara dalam memainkan atau memerankan sebuah 

drama tidak datang begitu saja, tetapi perlu dilatih secara berkala agar 

berkembang dengan maksimal. Menurut Tarigan (2008:1), keterampilan hanya 

dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan banyak latihan. 

Kemampuan berbicara ini dilatih dengan tujuan untuk mempermudah memahami 

maksud yang disampaikan oleh orang lain dalam berkomunikasi. Keterampilan 

berbicara jika dikembangkan secara berkala semakin lama semakin sempurna 

dalam arti strukturnya menjadi benar, pilihan katanya semakin tepat, kalimatnya 

semakin bervariasi dan sebagainya. Utamanya dalam keterampilan berbicara 

dalam dalam memainkan atau memerankan sebuah drama. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan ibu Nanik Budiyanti, 

S.Pd selaku guru kelas V SD Negeri 1 Kecapi Tahunan Jepara dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia, ternyata ditemukan banyak siswa yang keterampilan 

berbicaranya masih sangat kurang. Khususnya berbicara dalam memainkan atau 

memerankan sebuah drama. Masih banyak siswa yang merasa malu dan ragu saat 

mengungkapkan gagasan atau ide mereka. Keberanian mengungkapkan pendapat 

tanpa diminta oleh guru masih kurang. Siswa masih kurang percaya diri dalam 

mengungkapkan pendapatnya. Selain itu kesulitan merangkai kata dalam 

berbicara juga menjadi kendala siswa dalam berpendapat, hal ini dibuktikan pada 

saat siswa diminta oleh guru untuk menyampaikan pendapat masih banyak 

kesalahan dalam penggunaan kalimatnya.  
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Rendahnya keterampilan berbicara siswa dalam memainkan atau 

memerankan sebuah drama juga disebabkan oleh guru yang kurang memberi 

kesempatan kepada siswa untuk banyak berbicara di depan kelas. Saat kegiatan 

observasi dan wawancara guru kelas juga mengungkapkan bahwa praktik kegiatan 

pembelajaran berbicara memerlukan waktu yang lama. Guru sebaiknya memberi 

kesempatan pada setiap siswa yang ingin mengungkapkan pikiran, gagasan, dan 

perasaan dalam setiap kegiatan belajar mengajar berlangsung. kesempatan yang 

diberikan juga harus merata, dalam artian semua siswa mendapatkan kesempatan 

yang sama. Kegiatan berbicara juga seharusnya tidak terbatas di dalam kelas saja. 

Kesempatan berbicara juga dapat dilakukan di luar kelas dengan melakukan 

komunikasi dengan orang lain. Pembelajaran juga masih nampak di dominasi oleh 

guru. Hal ini yang menyebabkan minat belajar berbicara siswa dalam memainkan 

atau memerankan sebuah drama rendah karena kurangnya kesempatan siswa 

dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaan. 

Berdasarkan permasalahan dan data yang diperoleh, peneliti memutuskan 

untuk memperbaiki tingkat keterampilan berbicara siswa dalam memainkan atau 

memerankan sebuah drama dengan menggunakan model pembelajaran yang 

inovatif sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

siswa, khususnya dalam bermain drama serta meningkatkan aktivitas belajarnya.  

Peneliti menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa dalam dalam memainkan atau memerankan sebuah drama dengan 

menggunakan model pembelajaran inovatif role playing. 
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Role playing atau bermain peran adalah sejenis permainan gerak yang 

didalamnya ada tujuan, aturan, dan edutainment (Fogg dalam Huda, 2013: 208-

209). Dalam pembelajaran dengan menggunakan model role playing siswa 

dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun saat itu pembelajaran 

terjadi di dalam kelas. Selain itu role playing seringkali dimaksudkan sebagai 

suatu bentuk aktivitas membayangkan dirinya seolah-olah berada diluar kelas dan 

memainkan peran orang lain. Permainan ini umumnya dilakukan oleh dua orang 

atau lebih. Jadi dengan kata lain, peningkatan keterampilan berbicara melalui 

model role playing ini diharapkan siswa dapat berlatih komunikasi dengan 

lingkungannya. 

Terdapat beberapa keunggulan model role playing yaitu: (1) dapat 

memberi 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 optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa 

kebersamaan; dan (5) memungkinkan siswa untuk terjun langsung memerankan 

sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar.   

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengkaji permasalahan 

tersebut dengan melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Berbicara dengan Menggunakan Model role playing pada Siswa 

Kelas V SD Negeri 1 Kecapi Tahunan Jepara”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi focus 

penelitian dalam penyusunan proposal ini antara lain sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dengan 

menggunakan model role playing pada siswa kelas V SD 1 Kecapi? 

2) Bagaimanakah aktivitas siswa dalam belajar berbicara dengan 

menggunakan model role playing pada siswa kelas V SD 1 Kecapi? 

3) Apakah keterampilan berbicara siswa dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan model role playing pada siswa kelas V SD 1 Kecapi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dibuat peneliti, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1) Mendeskripsikan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

dengan menggunakan model role playing pada siswa kelas V SD 1 

Kecapi. 

2) Menjelaskan aktivitas siswa dalam belajar berbicara dengan menggunakan 

model role playing pada siswa kelas V SD 1 Kecapi. 

3) Mendeskripsikan keterampilan berbicara siswa dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan model role playing pada siswa kelas V SD 1 Kecapi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 Secara teoretis penelitian ini dapat memberi sumbangan untuk dunia 

pendidikan berupa teori-teori dan bahan refrensi penelitian tentang model 

pembelajaran role playing dan juga keterampilan berbicara siswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, bagi 

guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti sendiri. Manfaat tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan antusias belajar 

siswa secara optimal dalam pelaksanaan proses belajar sehingga lebih 

bermakna, manambah pengetahuan yang luas karena berkembangnya 

kemampuan berpikir siswa. 

2. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

pengelolaan kelas dalam penerapan model role playing, serta menambah 

wacana dan pengalaman bagi guru tentang model pembelajaran yang 

efektif untuk mengajarkan bahasa Indonesia. 

3. Bagi sekolah, penggunaan model role playing untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa dapat dijadikan refrensi untuk meningkatkan 

pembelajaran terutama mata pelajaran bahasa Indonesia. 

4. Bagi peneliti, dapat dijadikan refrensi untuk penelitian yang akan datang. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu dibuat 

batasan masalah. Adapun ruang lingkup pada penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Subjek dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD 1 Kecapi 

Tahunan Jepara tahun pelajaran 2016/2017, dengan jumlah siswa 24 yang 

terdiri dari 9 siswa laki-laki dan  15 siswa perempuan. 

2. Acuan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah kurikulum KTSP pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia kelas V semester 2 keterampilan 

berbicara dengan Standar Kompetensi 6. Mengungkapkan pikiran dan 

perasaan  secara lisan dalam diskusi dan bermain drama, dan Kompetensi 

Dasar 6.2  Memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan ekspresi 

yang tepat. 

3. Penelitian tindakan kelas ini dibatasi pada keterampilan berbicara siswa 

dengan menggunakan model role playing. 

1.6 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul penelitian ini, maka 

peneliti perlu memberikan gambaran atau arah yang jelas tentang maksud judul 

penelitian. Adapun penjelasan dari variabel-variabel yang akan diteliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan kata-kata untuk 

mengungkapkan, menceritakan, ataupun menyatakan ide, gagasan, 

maupun pendapat dalam berkomunikasi dengan orang lain. Faktor-faktor 
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yang mempengaruhi keefektifan berbicara ada dua, yaitu faktor 

kebahasaan dan nonkebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi tekanan, 

ucapan, nada dan irama, kosakata atau diksi, serta struktur kalimat. 

Sedangkan, factor nonkebahasaan meliputi kelancaran, penguasaan materi, 

keberanian, keramahan, dan sikap. 

2. Model role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran 

melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan 

imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankan diri 

sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini umumnya dilakukan 

lebih dari satu orang. 

3. Drama merupakan sebuah komposisi syair atau prosa yang 

menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku. Drama juga 

dilakukan melalui dialog antar tokoh yang menggambarkan suatu 

peristiwa yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi melalui 

pementasan. 


