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ABSTRAK 
  

Viana, Irma Alfi Nur. 2017. Keefektifan Metode Bermain Peran terhadap 

Keterampilan Berbicara Materi Persoalan Faktual Siswa Kelas V Gugus Baruna 

Jepara. Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra. Sri 

Susilaningsih, S.Pd., M.Pd dan Drs. Isa Ansori, M.Pd. 365 halaman.  

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mata pelajaran bahasa 

Indonesia pada keterampilan berbicara siswa materi persoalan faktual. 

Berdasarkan hasil wawancara, siswa masih malu untuk berbicara didepan kelas. 

Implementasi metode bermain peran memberikan motivasi serta rasa percaya diri 

siswa untuk berpendapat didepan kelas. Tujuan dari penelitian adalah (1) menguji 

keefektifan metode bermain peran terhadap keterampilan berbicara materi 

persoalan faktual siswa kelas V Gugus Baruna Jepara (2) mendeskripsikan 

keefektifan metode bermain peran terhadap aktivitas belajar siswa pada 

pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas V Gugus Baruan Jepara. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain eksperimen 

semu bentuk nonequivalent control group desain. Subjek penelitian terdiri atas 53 

siswa yang terdiri dalam 20 siswa SDN 1 Bulu sebagai kelas eksperimen dan 33 

siswa SDN Kauman sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah probability sampling dengan cara simple random sampling. 

Teknik pengumpulan data adalah tes dan non tes. Instrumen yang digunakan 

adalah lembar wawancara, kisi-kisi soal uji coba, soal uji coba, silabus, perangkat 

pembelajaran, rubrik pengamatan aktivitas siswa, lembar pengamatan metode. 

Teknis analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji homogenitas, uji 

kesamaan rata-rata, uji hipotesis, dan uji n gain. 

Hasil penghitungan uji hipotesis menunjukkan nilai t hitung adalah 2,307 

sedangkan nilai t tabel dengan df = 51 adalah 1,675. Nilai t hitung > t tabel maka 

   diterima. Hasil uji n gain kelas ekperimen yaitu 0,42 hal tersebut menunjukkan 

peningkatan hasil belajar termasuk dalam kategori sedang. Aktivitas siwa pada 

kelas eksperimen menunjukkan perubahan yang lebih baik pada setiap 

pertemuannya. Rata-rata pada pertemuan pertama 58, pertemuan kedua 67, 

pertemuan ketiga 78, dan pertemuan keempat 88. 

Dapat disimpulkan bahwa metode bermain peran efektif terhadap 

keterampilan berbicara materi persoalan faktual siswa kelas V Gugus Baruna 

Jepara. Selain itu, aktivitas belajar siswa dengan menggunakan metode bermain 

peran mengalami perubahan nilai rata-rata yang lebih baik pada setiap pertemuan. 

Saran yang dapat disampaikan yaitu hendaknya guru dapat memilih serta memilah 

metode pembelajaran yang tepat agar siswa tertarik dalam kegiatan belajar 

mengajar sehingga mengoptimalkan ketuntasan belajar siswa. 

 

Kata kunci: keterampilan berbicara, metode bermain peran, persoalan faktual. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Zaman sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang semakin 

pesat. Untuk mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin pesat maka manusia perlu berpikir kritis, inovatif serta berpendidikan. 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting, karena pendidikan adalah sarana 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Undang-undang no. 20 tahun 2003 

pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pemerintah juga mengatur sistem pendidikan nasional di Indonesia dalam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

Fungsi dari pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

(Sisdiknas, 2003:2). 
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 Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SD adalah bahasa Indonesia. 

Permendiknas no. 22 tahun 2006 menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa 

Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi 

dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, 

serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 

Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan kualifikasi 

kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, 

keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. 

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia secara rinci tercantum dalam Undang-

Undang no. 41 tahun 2007 adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai 

berikut: (1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis, (2) menghargai dan bangga menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, (3) memahami 

bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai 

tujuan, (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial, (5) menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperluas budi 

pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, (6) 

menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia (BSNP, 2006:119-120). 

 Keterampilan berbahasa merupakan salah satu keterampilan yang 

diharapkan untuk dimiliki siswa. Menurut Mulyati (2009:1.10) terdapat empat 

keterampilan dasar berbahasa, yaitu mendengarkan (menyimak), berbicara, 
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membaca, dan menulis. Keempat aspek keterampilan ini saling terkait antara satu 

dengan yang lainnya. Berbicara merupakan salah satu dari keempat aspek 

keterampilan berbahasa. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

menjelaskan bahwa standar kompetensi pelajaran bahasa Indonesia aspek 

berbicara siswa kelas V sekolah dasar antara lain: (1) mengungkapkan pikiran, 

pendapat, perasaan, fakta secara lisan dengan menanggapi sesuatu persoalan, 

menceritakan, hasil pengamatan, atau berwawancara, (2) mengungkapkan pikiran 

dan perasaan secara lisan dalam diskusi dan bermain drama. Berdasarkan standar 

kompetensi tersebut, hasil dari pembelajaran bahasa Indonesia aspek berbicara 

kelas V adalah siswa dapat mengungkapkan pikiran, gagasan, informasi atau 

perasaan melalui media lisan secara baik dan benar. Oleh karena itu, pembelajaran 

berbicara sangatlah penting bagi siswa. 

 Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan 

dalam komunikasi secara langsung. Tarigan (2008:3) menjelaskan bahwa 

berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan 

anak, yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada masa 

tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari. Menurut Sunendar 

(2016:241) keterampilan berbicara merupakan keterampilan mereproduksi arus 

sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan 

keinginan kepada orang lain. Keterampilan berbicara perlu diajarkan kepada 

siswa, agar siswa dapat mengungkapkan pikiran, gagasan, informasi atau perasaan 

melalui media lisan secara baik dan benar. Oleh sebab itu, diperlukannya metode 

pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan keterampilan berbicara siswa. 
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Menurut Jihad (2013:24) metode adalah cara mengajar atau cara 

menyampaikan materi pelajaran yang guru ajar kepada siswa. sedangkan menurut 

Sanjaya (2010:147) “metode adalah cara yang digunakan untuk 

melengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar 

tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Suyono (2015:19) membagi 

metode pembelajaran menjadi dua jenis yaitu metode pembelajaran konvensional 

dan metode pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran konvensional yaitu 

metode ceramah, metode tanya-jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas, 

metode proyek, dan berbagai variasinya sedangkan metode pembelajaran 

kooperatif seperti talking stick, numbered head together (NHT), snowball 

throwing, bermain peran, time token dan lainnya.  

Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan terhadap guru kelas V 

pada aspek berbicara pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas V Gugus Baruna 

memiliki rata-rata rendah yaitu 65,61 dari total semua 96 siswa ada 63 siswa 

(65,62%) yang mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yaitu 70, sedangkan 33 siswa (34,37%) nilainya tuntas. Pada SDN 1 Bulu, dari 20 

siswa terdapat 8 siswa yang tuntas dan 12 siswa tidak tuntas. Pada SDN 2 Bulu, 

dari 43 siswa terdapat 14 siswa yang tuntas dan 29 siswa tindak tuntas. Pada SDN 

Kauman, dari 33 siswa terdapat 11 siswa yang tuntas dan 22 siswa yang tidak 

tuntas. Hal tersebut disebabkan karena metode pembelajaran yang digunakan guru 

kurang menarik siswa, sehingga siswa kurang memperhatikan saat proses 

pembelajaran; proses pembelajaran lebih banyak didominasi guru, sehingga 

kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam berbicara; 
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banyak kesulitan yang dihadapi guru pada pelajaran bahasa Indonesia yaitu 

sulitnya siswa untuk mengungkapkan gagasan, kemampuan siswa dalam aspek 

berbicara masih kurang, masih ada rasa malu, kurang percaya diri, dan kesulitan 

dalam merangkai kata saat berbicara; sumber yang digunakan guru juga masih 

terbatas hanya buku pendamping dan internet; perhatian orangtua merupakan 

suatu hal yang penting dalam mendukung proses pembelajaran yang dilakukan 

guru dan kegiatan pendidikan lainnya tetapi pada SD Gugus Baruna perhatian 

orangtua masih tergolong sangat rendah karena kesibukan pekerjaan orangtua 

siswa.  

  Peneliti memandang perlu adanya penggunaan metode yang bervariasi 

untuk mengatasi hal tersebut, agar dapat menciptakan situasi pembelajaran yang 

kondusif. Sebenarnya ada banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk menjadikan siswa lebih aktif berbicara dan memberikan kesempatan siswa 

untuk berperan aktif dalam berbicara. Salah satunya adalah dengan menggunakan 

metode bermain peran. Zaini (2008:101) menjelaskan bahwa bermain peran 

adalah suatu aktivitas pembelajaran yang terencana yang dirancang untuk 

mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang spesifik. Tujuan dari penggunaan 

metode bermain peran yaitu (a) agar siswa dapat menghayati dan menghargai 

perasaan orang lain, (b) dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab, (c) 

dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi kelompok spontan, 

dan (d) merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah (Djamarah, 

2014:88). Metode bermain peran memberikan pemahaman melalui pengamatan 

peran yang dilakukan oleh siswa lainnya. Metode ini digunakan agar siswa dapat 
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mengekspresikan perasaan serta pendapatnya tanpa rasa malu didepan kelas 

sehingga membuat siswa terbiasa berbicara didepan kelas. Penggunaan metode 

bermain peran dirasa tepat oleh peneliti. Penggunaan metode ini bertujuan agar 

siswa dapat mengungkapkan pendapatnya melalui ucapan, gerakan-gerakan serta 

ekspresi wajah, sehingga kemampuan berbicara siswa lambat laun semakin 

meningkat. Metode ini juga memberikan pemahaman melalui pengamatan peran 

yang dilakukan oleh siswa lainnya, serta melatih siswa untuk berbicara didepan 

kelas. 

Peneliti melakukan penelitian yang membangun belajar siswa berdasarkan 

psikomotornya. Sehingga pembelajaran yang didapatkan siswa menitikberatkan 

pada proses pembelajarannya. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian 

eksperimen dengan menggunakan dua kelas yang terbagi menjadi satu kelas 

eksperimen dan satu kelas kontrol. Pembelajaran kelas eksperimen menggunakan 

perlakuan metode pembelajaran bermain peran. Peneliti ingin mengetahui 

keefektifan penggunaan metode bermain peran terhadap keterampilan berbicara 

siswa yang nantinya dapat dijadikan alternatif oleh guru dalam melakukan 

pembelajaran yang inovatif serta menyenangkan. 

Penelitian yang memperkuat dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Ni Md Rai Ariwitari, Md Putra, dan MG. Rini Kristiantari pada 

tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Metode Pembelajaran Role Playing 

Berbantuan Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar PKn Kelas V SD Gugus 

1 Tampaksiring”. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode 
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pembelajaran role playing berpengaruh terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V 

SD Gugus 1 Tampaksiring. 

 Penelitian lain yang memperkuat penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan Ni Luh Pt. Evytasari Pebriani, Ni Nym. Garminah, dan I Nym. Arcana 

pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Metode Storytelling Terhadap 

Keterampilan Berbicara Siswa Kelas V Gugus XII Kecamatan Buleleng 

Kabupaten Buleleng” menunjukkan bahwa penerapan metode storytelling 

berpengaruh terhadap keterampilan berbicara siswa kelas V di Gugus XII 

Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tahun pelajaran 2013/2014.  

Penelitian lain yang memperkuat penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Persis Dineen Rodrigues, dan Malachi Edwin Vethamani pada 

tahun 2015 dengan judul “The Impact of Online Learning in the Development of 

Speaking Skills ” menunjukkan bahwa penggunaan program pembelajaran online 

mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan bahasa dan kepercayaan diri 

yang kuat di kalangan pelajar ESL dalam pengembangan kemampuan berbicara. 

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti ingin mengetahui keefektifan 

penggunaan metode bermain peran daripada metode time token pada keterampilan 

berbicara siswa materi persoalan faktual siswa kelas V. Peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “Keefektifan Metode Bermain Peran terhadap 

Keterampilan Berbicara Materi Persoalan Faktual Siswa Kelas V Gugus Baruna 

Jepara”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, identifikasi masalah yang ditemukan 

antara lain: 

1. Metode yang sering digunakan guru yaitu metode pemahaman konsep. 

2. Proses pembelajaran lebih banyak didominasi guru, kurang memberi 

kesempatan siswa untuk berperan aktif dalam berbicara. 

3. Kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang, masih ada rasa malu, 

kurang percaya diri, dan kesulitan dalam merangkai kata saat berbicara. 

4. Sumber belajar yang digunakan guru masih terbatas. 

5. Rendahnya perhatian orangtua terhadap proses pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini, peneliti hanya membatasi pada metode yang digunakan 

guru di kelas V Gugus Baruna, berdasar akar permasalahan bahwa proses 

pembelajaran yang lebih banyak didominasi guru, kurang memberi kesempatan 

siswa untuk berperan aktif dalam berbicara. Peneliti ingin mengetahui keefektifan 

penggunaan metode pembelajaran bermain peran daripada metode pembelajaran 

time token pada materi persoalan faktual. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana keefektifan metode bermain peran terhadap keterampilan 

berbicara materi persoalan faktual siswa kelas V Gugus Baruna Jepara? 
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2. Apakah metode bermain peran efektif terhadap aktivitas belajar siswa pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia keterampilan berbicara pada siswa kelas V 

Gugus Baruna Jepara? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian peneliti adalah  

1. Menguji keefektifan metode bermain peran terhadap keterampilan berbicara 

materi persoalan faktual siswa kelas V Gugus Baruna Jepara. 

2. Mendeskripsikan keefektifan metode bermain peran terhadap aktivitas belajar 

siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia keterampilan berbicara pada 

siswa kelas V Gugus Baruna Jepara. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

 Secara teoretis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam 

mengembangkan keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan metode 

bermain peran.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Guru 

Menambah wawasan guru dalam mengajar, guru dapat menerapkan 

pembelajaran yang melibatkan siswa dalam prosesnya melalui pengalaman 

mereka dalam belajar. Guru dapat menerapkan metode bermain peran sebagai 

salah satu variasi metode dalam pembelajaran. Harapan dengan penggunaan 
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metode bermain peran agar dapat tercipta kondisi belajar yang menyenangkan 

guna mengembangkan keterampilan berbicara siswa. 

1.6.2.2 Bagi Siswa 

Melalui penggunaan metode bermain peran, dapat memberikan motivasi 

belajar siswa, menumbuhkan rasa percaya diri siswa, serta mengembangkan 

keterampilan berbicara siswa. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Memberikan contoh pembelajaran inovatif sehingga proses pembelajaran di 

sekolah lebih variatif dan dapat meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan di 

sekolah tersebut. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan dan keterampilan peneliti tentang penggunaan 

metode pembelajaran bermain peran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kajian Teoretis 

2.1.1 Metode Pembelajaran 

 Metode berasal dari bahasa Latin yaitu “methodo” yang berarti “jalan”. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012) metode adalah cara teratur yang 

digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang 

dikehendaki. Menurut Sunendar (2016:56) metode lebih bersifat prosedural dan 

sistemik karena tujuannya untuk mempermudah pengerjaan suatu pekerjaan. 

Menurut Jihad (2013:24) metode adalah cara mengajar atau cara menyampaikan 

materi pelajaran yang kita ajar kepada siswa. Metode pembelajaran adalah seluruh 

perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Menurut Kagan dalam 

Suyono (2015:19) contoh metode pembelajaran konvensional antara lain yaitu 

metode ceramah, metode tanya-jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas, 

metode proyek, dan berbagai variasinya. Ada juga metode pembelajaran 

kooperatif seperti Jigsaw, Student Teams Achievement Division (STAD), bermain 

peran, time token dan lainnya.  
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2.1.1.1 Macam-Macam Metode Pembelajaran 

1. Metode Jigsaw 

Metode Jigsaw pertama kali dikembangkan oleh Aronson pada tahun 

1975, metode JigsawII dikembangkan oleh Slavin pada tahun 1989, dan metode 

JigsawIII  dikembangkan oleh Kagan pada tahun 1990. Menurut Huda (2015:204) 

metode Jigsaw dapat diterapkan untuk materi-materi yang berhubungan dengan 

keterampilan membaca, menulis, menyimak ataupun berbicara.  

2. Metode Student Teams Achievement Division (STAD) 

Menurut Slavin (2015:143) metode pembelajaran ini merupakan salah satu 

metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan metode 

yang paling baik digunakan untuk guru yang masih pemula menggunakan metode 

pendekatan kooperatif.  

3. Metode bermain peran 

Menurut Fogg dalam Huda (2015:208) metode bermain peran adalah 

sejenis permainan gerak yang didalamnya ada tujuan, aturan, dan edutainment. 

Pada metode ini siswa dikondisikan pada situasi tertentu diluar kelas, meskipun 

pembelajaran terjadi di dalam kelas. Metode ini sering kali dimaksudkan sebagai 

suatu bentuk aktivitas dimana siswa membayangkan dirinya berada diluar kelas 

dan memainkan peran orang lain. Metode ini juga dapat digunakan untuk 

mengembangkan keterampilan berbicara siswa. Siswa dapat bermain dan belajar 

dalam waktu yang sama. 
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4. Metode Time Token 

Menurut Arends dalam Huda (2015:239) metode time token merupakan 

salah satu contoh kecil dari penerapan pembelajaran demokratis di sekolah. 

Metode pembelajaran time token adalah metode pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan keterampilan berbicara siswa. Metode 

pembelajaran ini guru merangsang keterampilan berbicara siswa agar aktif dan 

tidak malu berbicara saat proses pembelajaran. 

Setiap metode pembelajaran memiliki karakteristik serta cara penerapan 

yang berbeda-beda. Penerapan metode-metode tersebut harus disesuaikan dengan 

kebutuhan serta tujuan yang akan dicapai oleh guru dan siswa. Pada penelitian ini, 

peneliti menerapkan metode bermain peran sebagai metode perlakuan. Peneliti 

menggunakan metode bermain peran karena dengan menggunakan metode ini 

siswa dapat berbicara didepan kelas dan mengungkapkan perasaan melalui 

gerakan-gerakan serta ekspresi wajah, sehingga kemampuan berbicara siswa 

lambat laun semakin meningkat. Metode bermain peran juga memberikan 

pemahaman melalui pengamatan peran yang dilakukan oleh siswa lainnya. 

2.1.1.1.1 Metode Bermain Peran 

2.1.1.1.1.1 Hakikat Metode Bermain Peran 

Metode bermain peran dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk 

mengenal perasaannya sendiri dan perasaan oranglain. Menurut Uno (2014:25) 

asumsi dasar bermain peran  yaitu: (a) bermain peran sangatlah mungkin 

menciptakan analogi otentik ke dalam suatu situasi permasalahan kehidupan 

nyata, (b) bermain peran dapat mendorong siswa mengekspresikan perasannya 
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bahkan melepaskannya, dan (c) bermain peran merupakan proses psikologis 

melibatkan sikap, nilai, dan keyakinan (belief) serta mengarakan pada kesadaran 

melalui keterlibatan spontan yang disertai analisis. 

Sanjaya (2006:161) menjelaskan bahwa bermain peran atau role playing 

adalah metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk 

mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual, atau 

kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Metode bermain 

peran mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran. 

Menurut Uno (2014:26) proses bermain peran dapat memberikan contoh 

kehidupan perilaku manusia yang berguna bagi siswa untuk: (1) menggali 

perasaannya, (2) memperoleh inspirasi dan pemahaman yang berpengaruh 

terhadap sikap, nilai, dan persepsinya, (3) mengembangkan keterampilan dan 

sikap dalam memecahkan masalah, (4) mendalami mata pelajaran dengan 

berbagai macam cara. Hal ini mempunyai arti bahwa melalui kegiatan bermain 

peran siswa dapat belajar menggunakan konsep peran, menyadari perannya, serta 

melatih perilaku sesuai peranan individu yang berbeda-beda. Metode bermain 

peran juga bertujuan agar siswa memiliki kemampuan atau keterampilan tertentu 

 Berdasarkan sejumlah pengertian bermain peran yang dipaparkan di atas, 

peneliti memaknai bahwa bermain peran merupakan sebuah metode pembelajaran 

yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa-peristiwa, baik itu peristiwa sejarah, 

peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa 

mendatang dengan tujuan-tujuan pendidikan yang spesifik. peneliti menggunakan 

metode bermain peran dengan tujuan untuk menggali perasaan siswa, 
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mengembangkan keterampilan berbicara siswa, serta mengembangkan 

keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. Penerapan metode bermain 

peran harus memperhatikan langkah-langkahnya agar tujuan dari penerapan 

metode bermain peran dapat dicapai secara maksimal. 

2.1.1.1.1.2 Langkah-Langkah Metode Bermain Peran 

Keberhasilan metode pembelajaran bermain peran tergantung pada persepsi 

siswa tentang peran yang dimainkannya pada sitausi yang nyata.  Menurut Uno 

(2014:26), langkah atau prosedur bermain peran ada sembilan. Langkah-langkah 

tersebut yaitu: (1) pemanasan (warming up), (2) memilih partisipan, (3) 

menyiapkan pengamat (observer), (4) menata panggung, (5) memainkan peran 

(manggung), (6) diskusi dan evaluasi, (7) memainkan peran ulang (manggung 

ulang), (8) diskusi dan evaluasi kedua, dan (9) berbagi pengalaman dan 

kesimpulan. 

Langkah-langkah penerapan metode bermain peran dengan menyesuaikan 

materi yang akan diajarkan yang digunakan peneliti yaitu: (a) brainstorming 

(curah pendapat) untuk memilih tema, (b) memahami tema, (c) menyiapkan 

kerangka, (d) memanaskan suasana kelompok, (e) memilih partisipan, (f) 

mengatur setting tempat kejadian, (g) pemeranan, (h) diskusi dan evaluasi 

pemerananan, (i) presentasi dan saling berbagi pengalaman, serta (j) refleksi. 

Peneliti memilih menerapkan metode bermain peran karena metode bermain peran 

memiliki kelebihan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.  

2.1.1.1.1.3 Kelebihan dan Kelemahan Metode Bermain Peran  

Djamarah (2014:89) mengungkapkan bahwa kelebihan metode bermain 
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peran sebagai berikut: 

a. siswa melatih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengingat isi bahan yang 

akan di dramakan. Siswa sebagai pemain harus memahami dan menghayati isi 

cerita secara keseluruhan terutama untuk materi yang diperankannya. Dengan 

demikian daya ingat siswa harus tajam dan tahan lama. 

b. siswa akan terlatih berinisiatif dan berkreatif. 

c. bakat yang terdapat pada peserta didik dapat dipupuk sehingga dapat 

dimungkinkan akan muncul atau tumbuh  bibit seni drama dari sekolah. 

d. kerja sama antarpemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik- baiknya. 

e. siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membina tanggung jawab 

dengan sesamanya. 

f. bahasa lisan peserta didik dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah 

dipahami orang lain. 

Metode bermain peran juga memiliki kelemahan yaitu memerlukan waktu 

yang relatif lama, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak 

guru maupun siswa dan tidak semua guru memilikinya. Solusi untuk kekurangan 

yang ada dalam metode bermain peran yaitu guru mengembangkan kreativitasnya 

dan daya kreasinya dengan mengembangkan penerapan metode bermain peran 

agar siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan kondusif. Tidak kalah 

pentingnya lagi adalah memberikan kesempatan siswa untuk memberikan 

pendapatnya agar siswa dapat melatih kemampuan berbicara dan menjelaskan 

sehingga informasi yang akan diterima oleh teman-temanya dapat menyeluruh.  
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Pembelajaran berbicara dengan metode bermain peran digunakan oleh peneliti 

karena kelebihan metode bermain peran dirasa peneliti bisa mengembangkan 

keterampilan berbicara siswa agar siswa dapat  mengekspresikan perasaan dan 

pendapatnya serta tidak merasa malu saat berbicara didepan kelas. Sebagai 

pembanding metode bermain peran, peneliti menggunakan metode time token. 

2.1.1.1.2 Metode Time Token 

2.1.1.1.2.1 Pengertian Metode Time Token 

Menurut Arends dalam Huda (2015:239), metode pembelajaran time token 

merupakan salah satu contoh kecil dari penerapan pembelajaran demokratis di 

sekolah. Proses pembelajaran demokratis yang dimaksud adalah proses belajar 

yang menempatkan siswa sebagai subjek. Sepanjang proses belajar, aktivitas 

siswa menjadi titik perhatian utama. Pada metode ini siswa selalu dilibatkan 

secara aktif.  

Dari pendapat tersebut, peneliti memaknai bahwa pengertian metode time 

token adalah metode pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa dalam 

berbicara tanpa rasa takut dan malu. Metode time token akan menjadi metode 

pembanding dalam penelitian ini. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, 

peneliti perlu memperhatikan langkah-langkah penerapan metode time token. 

2.1.1.1.2.2 Langkah-Langkah Metode Time Token 

Pada metode time token para siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok 

kecil. Dalam kelompok-kelompok tersebut terdapat keragaman pada aspek 

kemampuan akademik, sehingga siswa dengan daya serap terhadap materi yang 

rendah dapat dibantu oleh temannya yang lebih menguasai. Pemberian kupon 
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pada siswa di setiap kelompok, dengan secara acak guru menyuruh salah satu 

kelompok untuk menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Ini memungkinkan 

siswa dapat siap semua, dan dapat melakukan diskusi dengan sugguh-sungguh. 

Kelompok-kelompok kecil tersebut juga harus benar-benar melakukan aktivitas 

belajar secara kooperatif yang berarti siswa tidak menuntaskan suatu materi 

dengan belajar individu melainkan belajar bersama, saling membantu, dan 

bertukar pikiran dengan siswa lainnya. 

Suprijono (2016:152) menyatakan langkah-langkah metode pembelajaran 

time token:  

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran/KD. 

2. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi (cooperative 

learning/CL).  

Cooperative learning itu sendiri merupakan pembelajaran yang sesuai dengan 

fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan 

orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pemberian tugas, 

dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompok 

secara koperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi 

pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung jawab. Kegiatan pembelajaran 

dengan cara berkelompok untuk bekerjasama saling membantu 

mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiri dengan 

anggota kelompok 4-5 orang siswa.   

3. Guru memberi tugas pada siswa. 
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4. Guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik per kupon 

pada tiap siswa. 

5. Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum berbicara 

atau memberi komentar. Setiap tampil berbicara satu kupon. Siswa dapat 

tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya. Siswa yang telah habis 

kuponnya tak boleh bicara lagi. Siswa yang masih memegang kupon harus 

bicara sampai semua kuponnya habis. Demikian seterusnya hingga semua 

anak menyampaikan pendapatnya. 

6. Guru memberi sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan tiap siswa. 

Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan serta kekurangan, begitu 

juga dengan metode time token. 

2.1.1.1.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Metode Time Token 

Menurut Huda (2015:241) kelebihan metode pembelajaran time token yaitu: 

(1) mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasinya, (2) siswa 

tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali, (3) siswa menjadi aktif 

dalam kegiatan pembelajaran, (4) meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi, (5) melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya, (6) 

mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat oranglain, (7) tidak membutuhkan 

banyak media pembelajaran. Kekurangan metode pembelajaran kooperatif tipe 

time token, yaitu: hanya dapat digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja; 

memerlukan banyak waktu untuk persiapan dan dalam proses pembelajaran, 

karena semua siswa harus berbicara satu persatu sesuai jumlah kupon yang 
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dimilikinya; siswa yang aktif tidak bisa mendominasi dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya keterampilan guru dalam 

manajemen kelasnya, guru mampu menyatukan siswa dengan berbagai 

keanekaragamannya dalam kelompok-kelompok kecil serta memanfaatkan waktu 

sebaik-baiknya dalam penggunaan metode pembelajaran ini. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode time token sebagai metode pembanding untuk 

melihat keefektifan penggunaan metode bermain peran terhadap keterampilan 

berbicara siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

 

2.1.2 Keterampilan Berbahasa 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012) keterampilan merupakan 

kecakapan untuk menyelesaikan tugas, dan bahasa merupakan kecakapan 

seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau 

berbicara. Keterampilan berbahasa merupakan salah satu keterampilan yang 

diharapkan untuk dimiliki siswa karena dengan menguasai keterampilan 

berbahasa siswa akan lebih mudah menangkap pelajaran dan memahami suatu 

maksud. Menurut Mulyati (2009:1.10) terdapat empat keterampilan dasar 

berbahasa, yaitu mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca, dan menulis. 

Keempat aspek keterampilan ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya.  

1. Menyimak  

Menurut Tarigan (2008:8) menyimak adalah suatu proses kegiatan 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 
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apresiasi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si 

pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. 

2. Berbicara  

Menurut Tarigan (2008:16) berbicara adalah kemampuan mengucapkan 

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

atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan.. 

3. Membaca  

Menurut Somadoyo (2011:4) membaca adalah suatu kegiatan interaktif untuk 

memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahasa 

tulis. 

4. Menulis  

Menurut Dalman (2015: 3) menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi 

berupa penyampaian pesan (informasi) secara tertulis kepada pihak lainya 

dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. 

 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti memaknai bahwa 

keterampilan berbahasa adalah kecakapan seseorang untuk memakai bahasa 

dalam mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam memperoleh 

keterampilan berbahasa siswa akan melalui suatu hubungan yang berurutan yaitu 

saat siswa masih bayi, siswa belajar menyimak/mendengarkan bahasa, kemudian 

siswa berbicara, setelah menginjak balita siswa akan belajar membaca kemudian 

menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut saling berkaitan satu sama 

lain. Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada keterampilan berbicara 

siswa kelas V Gugus Baruna.   
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2.1.2.1 Keterampilan Berbicara 

2.1.2.1.1 Pengertian Keterampilan Berbicara 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbicara adalah berkata; bercakap; 

berbahasa; melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan dan sebagainya atau 

berunding. Menurut Tarigan (2008:16) berbicara juga didefinisikan sebagai suatu 

alat untuk mengkomunikaikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan sang pendengar dan penyimak. 

 Sejalan dengan Tarigan, Mulgave dalam Solchan (2011:11.9) mengemukakan 

pendapat bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa 

atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran. Pada hakikatnya berbicara 

merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi 

bahasa. 

 Menurut Sunendar (2016:241) keterampilan berbicara merupakan 

keterampilan mereproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan 

kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Dalam hal ini, 

kelengkapan alat ucap seseorang merupakan persyaratan alamiah yang 

memungkinkan untuk memproduksi suatu ragam yang luas bunyi artikulasi, 

tekanan, nada, kesenyapan, dan lagu bicara.  

 Berdasarkan sejumlah pengertian tersebut, peneliti memaknai bahwa 

keterampilan berbicara adalah suatu kegiatan kemampuan berbahasa untuk 

menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, pikiran, dan isi hati kepada orang 

lain dalam menjalin berkomunikasi dalam lingkup kehidupan sehari-hari. 

Berbicara mempunyai banyak tujuan. 
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2.1.2.1.2 Tujuan Berbicara 

 Menurut Tarigan (2008:16) tujuan utama dari berbicara adalah untuk 

berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efktif, seyogianyalah 

sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. 

Berbicara pada dasarnya mempunyai maksud umum yang ingin disampaikan.ada 

tiga maksud umum dalam berbicara, yaitu: (1) memberitahukan dan melaporkan 

(to inform), (2) menjamu dan menghibur (to entertain), (3) membujuk, mengajak, 

mendesak, dan meyakinkan (to persuade). 

 Sedangkan menurut Purba (2009:4) tujuan pembicaraan secara umum adalah:  

1. Mendorong atau menstimulasi. 

Tujuan suatu uraian dikatakan mendorong atau menstimulasi apabila 

pembicara berusaha memberi semangat dan gairah hidup kepada pendengar. 

Reaksi yang diharapkan adalah menimbulkan inspirasi atau membangkitkan 

emosi para pendengar.  

2. Menyakinkan  

Tujuan suatu uraian dikatakan meyakinkan apabila pembicara berusaha 

mempengaruhi keyakinan, pendapat atau sikap para pendengar. Alat yang 

paling penting dalam uraian itu adalah argumentasi. Untuk itu diperlukan 

bukti, fakta, dan contoh konkret yang dapat memperkuat uraian untuk 

meyakinkan pendengar. Reaksi yang diharapkan adalah adanya persesuain 

keyakinan, pendapat atau sikap atas persoalan yang disampaikan. 

3. Menggerakkan  

Tujuan suatu uraian disebut menggerakkan apabila pembicara menghendaki 
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adanya tindakan atau perbuatan dari para pendengar.  Misalnya, berupa 

seruan persetujuan atau ketidaksetujuan, pengumpulan dana, 

penandatanganan suatu resolusi, mengadakan aksi sosial. Dasar dari tindakan 

atau perbuatan itu adalah keyakinan yang mendalam atau terbakarnya emosi.  

4. Menginformasikan 

Tujuan suatu uraian dikatakan menginformasikan apabila pembicara ingin 

memberi informasi tentang sesuatu agar para pendengar dapat mengerti dan 

memahaminya. Misalnya seorang guru menyampaikan pelajaran di kelas, 

seorang dokter menyampaikan masalah kebersihan lingkungan, seorang polisi 

menyampaikan masalah tertib berlalu lintas, dan sebagainya.  

5. Menghibur 

Tujuan suatu uraian dikatakan menghibur, apabila pembicara bermaksud 

menggembirakan atau menyenangkan para pendengarnya. Pembicaraan 

seperti ini biasanya dilakukan dalam suatu resepsi, ulang tahun, pesta, atau 

pertemuan gembira lainnya. Reaksi yang diharapkan adalah timbulnya rasa 

gembira, senang, dan bahagia pada hati pendengar. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, peneliti memaknai bahwa tujuan 

berbicara yaitu: untuk menginformasikan, menghibur, memberitahukan dan 

meyakinkan orang lain dalam rangka berkomunikasi untuk menambah 

pengetahuan dan cakrawala. Untuk mencapai tujuan berbicara yang diinginkan, 

peneliti harus memperhatikan faktor-faktor penunjang keefektifan berbicara. 

2.1.2.1.3 Faktor-Faktor Penunjang Keefektifan Berbicara 

Menurut Arsjad & Mukti kegiatan berbicara dipengaruhi oleh faktor-faktor 
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yang menunjang keefektifan berbicara itu sendiri. Faktor-faktor ini terdiri dari dua 

macam, yaitu faktor kebahasaan dan faktor nonkebahasaan. Berikut merupakan 

perincian masing-masing aspek tersebut. 

a. Faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, seperti 

berikut: 1) ketepatan ucapan, 2) penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi 

yang sesuai, 3) pilihan kata (diksi), 4) ketepatan sasaran pembicaraan. 

b. Faktor-faktor nonkebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, seperti 

berikut: 1) sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku, 2) pandangan harus 

diarahkan kepada lawan berbicara, 3) kesediaan menghargai pendapat orang 

lain, 4) gerak-gerik dan mimik yang tepat, 5) kenyaringan suara juga sangat 

menentukan, 6) kelancaran, 7) relevansi atau penalaran. 

Menurut Purba (2009:12), faktor kebahasaan dalam berbicara meliputi 

ketepatan pengucapan, penempatan tekanan/nada/intonasi, pilihan kata (diksi), 

dan ketepatan susunan penuturan. Sedangkan, faktor nonkebahasaan meliputi 

sikap berbicara, pandangan mata, kesediaan menghargai pendapat, gerak-gerik 

dan mimik, kenyaringan suara, kelancaran, dan penguasaan topik.  

2.1.2.1.4 Jenis Berbicara 

Menurut Tarigan (2008:24) berbicara mempunyai jenis-jenis yang berbeda. 

Secara garis besar, berbicara (speaking) dapat dibagi atas: 

1. berbicara di muka umum pada masyarakat (public speaking) yang mencakup 

empat jenis, yaitu: 

A. berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat memberitahukan atau 

melaporkan; yang bersifat informative (informative speaking), 
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B. berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat kekeluargaan, persahabatan 

(fellowship speaking), 

C. berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat membujuk, mengajak, 

mendesak, dan meyakinkan (persuasive speaking), sertar 

D. berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat merundingkan dengan tenang 

dan hati-hati (deliberative speaking). 

2. berbicara pada konferensi (conference speaking) yang meliputi: 

A. diskusi kelompok (group discussion), yang dapat dibedakan atas: 

(1) tidak resmi (informal) yaitu: a) kelompok studi (study groups), b) 

kelompok pembuat kebijaksanaan (policy making groups), c) komik 

(2) resmi (formal) yaitu: a) konferensi, b) diskusi panel, c) simposium 

B. prosedur parlementer (parliamentary procedure). 

C. debat. 

Berbicara terdiri atas berbicara formal dan informal. Menurut Purba (2009: 5) 

klasifikasi berbicara formal yaitu: (1) diskusi, (2) ceramah, (3) pidato, (4) 

wawancara, dan (5) bercerita (dalam situasi formal). Sedangkan berbicara 

informal terdiri atas: (1) bertukar pikiran, (2) percakapan, (3) penyampaian berita, 

(4) bertelepon, dan (5) memberi petunjuk. Kegiatan berbicara mempunyai prinsip 

umum yang mendasarinya. 

2.1.2.1.5 Prinsip-Prinsip Berbicara 

Menurut Brooks dalam Tarigan (2008:17) beberapa prinsip umum yang 

mendasari kegiatan berbicara diantaranya sebagai berikut. 

1. membutuhkan paling sedikit dua orang. 
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2. mempergunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama. 

3. menerima atau mengakui daerah referensi umum. 

4. merupakan suatu pertukaran antara partisipan. 

5. menghubungkan setiap pembicaraan dengan yang lainnya dan kepada 

lingkungannya. 

6. berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. 

7. hanya melibatkan aparat atau perlengkapan yang berhubungan dengan 

suara/bunyi bahasa dan pendengaran (vocal and auditory apparatus). 

8. secara tidak pandang bulu menghadapi serta memperlakukan apa yang nyata 

dan apa yang diterima sebagai dahlil. 

Kegiatan berbicara dapat berlangsung jika setidak-tidaknya ada dua orang 

yang berinteraksi, atau seorang pembicara menghadapi seorang lawan bicara. 

Kegiatan berbicara yang bermakna juga dapat terjadi jika salah satu pembicara 

memerlukan informasi baru atau ingin menyampaikan informasi penting kepada 

orang lain. Menurut Purba (2009:19) karakteristik yang harus ada dalam kegiatan 

pembelajaran berbicara yaitu: (1) harus ada lawan bicara, (2) penguasaan lafal, 

struktur, dan kosa kata, (3) ada tema/topik yang dibicarakan, (4) ada informasi 

yang ingin disampaikan atau sebaliknya ditanyakan, dan (5) memperhatikan 

situasi dan konteks. 

Pemilihan bahan pembelajaran berbicara bergantung pada jenis keterampilan 

berbicara yang akan dikembangkan dalam diri siswa. Purba (2009:20) kriteria 

pemilihan bahan atau materi yaitu: 

a) sesuai dengan jenis keterampilan berbicara yang akan dilatihkan, 
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b) bervariasi sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang beragam, 

c) dapat mengembangkan kosa kata sehingga keterampilan berbicara tidak 

menjemukan, 

d) memberikan contoh ketepatan ucapan, prononsiasi, dan intonasi sehingga siswa 

mampu berbicara dengan jelas, 

e) dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas, 

f) topik kegiatan berbicara harus aktual (tengah menjadi sorotan publik), 

g) bahan diorganisasi secara sistematis dengan mengikuti prinsip-prinsip 

pembelajaran (dari yang mudah ke  yang  sukar,  dari  yang  dekat  ke  yang 

jauh, dari yang dikenal ke yang tidak dikenal, dari yang sederhana ke yang 

kompleks), 

h) kegiatan pembelajaran dikemas yang menarik, kadang dilakukan di luar kelas 

(pembelajaran tidak selalu dibatasi empat dinding kelas), 

i) menggunakan metode dan teknik yang dapat menumbuhkan minat siswa 

belajar dan tertarik dengan pembelajaran bahasa, serta 

j) memilih sumber dan media pembelajaran yang dapat menumbuhkan pikiran-

pikiran kritis dan kreatif. 

 Pemilihan materi pembelajaran berbicara seharusnya sesuai dengan butir-

butir materi yang telah digariskan di dalam standar isi. Selain itu, pemilihan 

materi juga disesuaikan dengan tingkat kelas, keadaan siswa, situasi dan kondisi 

yang melingkupinya serta kompetensi dasar yang harus dicapai pada setiap 

tingkat. 

Mulgrave dalam Tarigan (2008:26) menjelaskan bahwa metode dalam 
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berbicara dapat mempengaruhi keberhasilan berbicara seseorang. Pembicara dapat 

menentukan sendiri metode yang akan digunakan dalam berbicara. Metode 

tersebut yaitu: (a) penyampaian secara mendadak (impromptu delivery), (b) 

penyampaian tanpa persiapan (extemporaneous delivery), (c) penyampaian dari 

naskah (delivery from manuscript), dan (d) penyampaian dari ingatan (delivery 

from memory). 

 Menurut Tarigan (2008:23) pembelajaran berbicara mempunyai berberapa 

konsep dasar. Konsep-konsep dasar ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori, yaitu: (a) hal-hal yang berkenaan dengan hakikat atau sifat dasar ujaran, 

(b) hal-hal yang menyatakan proses-proses intelektual yang diperlukan untuk 

mengembangkan kemampuan berbicara dengan baik, dan (c) hal-hal yang 

memudahkan seseorang untuk mencapai keterampilan-keterampilan berbicara.  

 

2.1.3 Persoalan Faktual 

 Persoalan faktual merupakan peristiwa yang berdasarkan kenyataan dan 

mengandung kebenaran yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Segala peristiwa 

mulai dari peristiwa alam, pekerjaan, lingkungan hidup dan sebagainya dapat 

dikatakan sebagai persoalan faktual, juga diantaranya persoalan nyata yang 

menuntut pemecahan. Pemecahan dalam persoalan faktual dapat berupa saran. 

Saran adalah usulan dalam menanggapi tindakan atau pendapat orang lain. Saran 

yang diberikan tidak serta-merta disampaikan tanpa adanya data pendukung. 

Dalam memberikan saran pada persoalan faktual dibutuhkan alasan yang 

mendukung. Langkah-langkah mengomentari persoalan faktual antara lain  
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1) membaca persoalan dengan seksama,  

2) temukan persoalan yang benar-benar terjadi, dan  

3) kemukakan alasan tentang persoalan tersebut. 

 

2.1.4 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.4.1 Pengertian Belajar 

 Belajar merupakan suatu hal penting bagi manusia. Setiap hari manusia 

belajar secara sadar maupun tidak disadari. Manusia belajar dari pengalaman yang 

membuatnya mampu menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Belajar 

berasal dari kata ajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012) belajar 

adalah suatu cara untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Rifa‟i (2012:66) 

menyatakan bahwa belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku 

setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan 

persepsi seseorang. Menurut Burton dalam Susanto (2016:3) belajar dapat 

diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya 

interaksi antar individu dengan individu lain dan individu dengan lingkungannya 

sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungan. Menurut Gagne 

dalam Susanto (2016:1) belajar dapat di definisikan sebagai suatu proses di mana 

suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan 

mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua 

konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan di mana terjadi interaksi antara 
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guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

Rifa‟i (2012:66) menyatakan bahwa konsep tentang belajar mengandung tiga 

unsur utama yaitu: (1) belajar berkaitan dengan perubahan perilaku, (2) perubahan 

perilaku itu terjadi karena di dahului oleh proses pengalaman, (3) perubahan 

perilaku karena belajar bersifat permanen. 

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut peneliti memaknai bahwa belajar 

adalah suatu proses yang berkaitan dengan perubahan perilaku yang terjadi karena 

pengalaman dan bersifat permanen. Hal ini sejalan dengan perubahan terhadap 

adanya perlakuan pembelajaran yang diberikan kepada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Dengan perlakuan tersebut siswa dapat menerima transfer 

pengetahuan baru sehingga siswa menjadi tahu sesuatu yang belum diketahui 

sebelumnya. Seseorang dikatakan belajar jika seseorang tersebut sudah memenuhi 

ciri-ciri belajar. 

2.1.4.2 Ciri-Ciri Belajar 

 Seseorang dikatakan belajar jika seseorang tersebut sudah menunjukkan 

perubahan tingkah laku pada dirinya. Perubahan yang terjadi pada seseorang 

haruslah bersifat relatif permanen, tahan lama, dan menetap. Menurut Siregar 

(2014:5) belajar memiliki ciri-ciri yaitu: (1) adanya kemampuan baru atau 

perubahan. Perubahan tingkah laku tersebut bersifat pengetahuan (kognitif), 

keterampilan (psikomotor), maupun nilai dan sikap (afektif), (2) perubahan itu 

tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan, (3) 

perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan 

terjadi akibat interaksi dengan lingkungan, (4) perubahan tidak semata-mata 
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disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, 

penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Pada penelitian ini peneliti berharap ada 

perubahan baru yang bersifat kognitif, psikomotor, afektif pada diri siswa dan 

perubahan tersebut bersifat permanen. Belajar merupakan sebuah sistem yang 

didalamnya terdapat berbagai unsur yang saling kait-mengkait sehingga 

menghasilkan perubahan tingkah laku. 

2.1.4.3 Unsur-Unsur Belajar 

 Menurut Cornbach dalam Suyono (2015:126) ada tujuh unsur utama dalam 

belajar yaitu (1) tujuan, (2) kesiapan, (3) situasi, (4) interprestasi, (5) respon, (6) 

konsekuensi, (7) reaksi. Sedangkan Rifa‟i (2012:68) menyebutkan ada empat 

unsur-unsur belajar yaitu: 

1. Peserta didik 

Peserta didik diartikan sebagai peserta didik, warga belajar, dan peserta 

penelitian yang sedang melakukan kegiatan belajar. Pada penelitian ini 

peserta didik yang dimaksud adalah siswa kelas V Gugus Baruna Jepara. 

2. Rangsangan (stimulus) 

Peristiwa yang merangsang penginderaan peserta didik disebut stimulus. 

Suara, sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung, dan orang adalah 

stimulus yang selalu berada di lingkungan seseorang. Pada penelitian ini, 

stimulus yang diberikan kepada siswa yaitu perlakuan pembelajaran dengan 

metode bermain peran dan metode time token sehingga siswa dapat 

memfokuskan penginderaannya terhadap proses pembelajaran. 
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3. Memori 

Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan 

sebelumnya. Pada penelitian ini, memori yang diberikan kepada siswa berupa 

keterampilan berbicara siswa kelas V Gugus Baruna Jepara. 

4. Respon 

Respon merupakan tindakan yang dihasilkan dri aktualisasi memori. Respon 

dalam peserta didikan diamati pada akhir proses belajar yang disebut dengan 

perubahan perilaku atau perubahan kinerja (performance). Pada penelitian ini, 

respon yang diberikan siswa adalah perubahan kinerja keterampilan 

berbicara. Dengan stimulus yang diberikan guru siswa dapat memberikan 

respon yang positif dalam keterampilan berbicaranya. Dalam proses belajar, 

prinsip-prinsip belajar juga harus diperhatikan oleh guru maupun siswa.  

2.1.4.4 Prinsip-Prinsip Belajar  

Dalam proses pembelajaran, guru dituntut untuk mampu mengembangkan 

potensi-potensi yang dimiliki siswa secara optimal. Davies dalam Aunurrahman 

(2013:113) menyebutkan bahwa ada lima hal yang dapat dijadikan kerangka dasar 

bagi penerapan prinsip-prinsip belajar dalam proses pembelajaran, yaitu: 

1. Hal apapun yang dipelajari siswa, maka siswa harus mempelajarinya sendiri.  

2. Setiap siswa belajar menurut tempo/kecepatannya sendiri. 

3. Siswa belajar lebih banyak jika setiap langkah diberi penguatan. 

4. Penguasaan akan diperoleh secara maksimal dari setiap langkah-langkah 

pembelajaran memungkinkan siswa belajar secara lebih berarti. 
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5. Apabila siswa diberikan tanggungjawab untuk mempelajari sendiri, maka 

siswa lebih termotivasi untuk belajar, dan siswa akan belajar mengingat lebih 

baik.  

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Rifa‟i. Rifa‟i (2012:79) 

menyebutkan ada tiga prinsip-prinsip belajar yaitu: 

1. Keterdekatan (contiguity) 

Prinsip kedekatan menyatakan bahwa situasi stimulus yang hendak direspon 

oleh pembelajar harus disampaikan sedekat mungkin waktunya dengan 

respon yang diinginkan. 

2. Pengulangan (repetition) 

Prinsip pengulangan menyatakan bahwa situasi stimulus dan responnya perlu 

diulang-ulang atau di praktikkan agar belajar dapat diperbaiki dan 

meningkatkan retensi belajar. 

3. Penguatan (reinforcement) 

Prinsip penguatan menyatakan bahwa belajar sesuatu yang baru akan 

diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti oleh perolehan hasil yang 

menyenangkan. 

Pada penelitian ini, peneliti memaknai ada tiga prinsip-prinsip belajar yaitu 

keterdekatan, pengulangan, serta penguatan. Prinsip-prinsip belajar tersebut akan 

menjadi referensi peneliti dalam pembuatan langkah-langkah pembelajaran yang 

terdapat pada RPP. Dalam penyusunan RPP guru juga harus menyesuaikan 

dengan teori belajar yang digunakan. 
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2.1.4.5 Teori Belajar 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan bagaimana proses 

belajar siswa dapat diterima oleh siswa kemudian diolah menjadi suatu 

pengetahuan oleh siswa. Dengan teori belajar diharapkan suatu pembelajaran 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam ranah kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Menurut Suyono (2015:56) ada empat macam teori belajar yaitu (1) 

teori disiplin mental, (2) teori belajar behaviorisme, (3) teori belajar kognitivisme, 

dan (4) teori belajar konstruktivisme. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori belajar konstruktivisme. 

Karena teori ini menurut peneliti sesuai dengan penggunaan metode bermain 

peran. Menurut Rifa‟i (2012:114) pada teori konstruktivisme, siswa harus terlibat 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini juga menetapkan empat asumsi 

tentang belajar yaitu (1) pengetahuan secara fisik dikonstruksikan oleh siswa yang 

terlibat dalam pembelajaran aktif, (2) pengetahuan secara simbolik 

dikonstruksikan oleh siswa yang membuat representasi atas kegiatannya sendiri, 

(3) pengetahuan secara sosial dikonstruksikan oleh siswa yang menyampaikan 

maknanya kepada orang lain, (4) pengetahuan secara teoritik dikonstruksikan oleh 

siswa yang mencoba menjelaskan obyek yang tidak benar-benar dipahaminya.  

Teori belajar konstruktivisme mendasari metode bermain peran karena dalam 

penggunaan metode ini siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui 

pengamatan konkret yang disajikan dalam bentuk permainan peran. Setelah itu 

siswa saling bertukar pikiran dengan kelompoknya. Siswa bertukar informasi 

yang diterimanya dan diolah dalam pikirannya kemudian melalui berdiskusi siswa 
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membangun pengetahuannya sendiri. Setelah pengetahuan terekonstruksi, siswa 

menyampaikan tanggapan dan sarannya mengenai persoalan faktual yang 

disajikan. Jika teori belajar tersebut dapat diterapkan dengan baik oleh guru maka 

akan berdampak baik pada hasil belajar siswa. 

2.1.4.6 Hasil Belajar 

 Baik tidaknya suatu perubahan dapat dilihat dari hasilnya. Menurut Rifa‟i 

(2012:69) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. Pendapat yang sama juga dikemukakan 

oleh Rusman (2013:123) bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah siswa menerima pengalaman belajarnya. Sejumlah pengalaman yang 

diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Menurut Bloom dalam Rusman (2013:125) perumusan aspek-aspek 

kemampuan yang menggambarkan output siswa yang dihasilkan dari proses 

pembelajaran dapat digolongkan dalam tiga klasifikasi berdasarkan taksonomi 

Bloom. Bloom menamakan cara mengklasifikasi itu dengan “Taxonomy of 

education objectives”. Menurut Bloom tujuan pembelajaran dapat diklasifikasikan 

ke dalam tiga ranah (domain), yaitu:  

B. Ranah kognitif; yaitu ranah yang berkenaan  dengan  kemampuan  dan  

kecakapan-kecakapan intelektual berpikir. Ranah kognitif terdiri atas enam 

kategori yaitu:   

1) Mengingat (C1) 

Mengingat adalah mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori  

jangka panjang. Pengetahuan yang dibutuhkan ini boleh jadi pengetahuan 
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faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif, atau kombinasi dari 

beberapa pengetahuan.  

2) Memahami (C2) 

Memahani adalah mengkonstruk makna dari materi pembelajaran, termasuk 

apa yang diucapkan, ditulis, dan digambar oleh guru. Proses-proses kognitif 

dalam kategori mamahami meliputi menafsirkan, mencontohkan, mengklasi-

fikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan.  

3) Mengaplikasikan (C3) 

Mengaplikasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Kategori 

mengaplikasikan terdiri dari dua proses kognitif, yakni mengesekusi, ketika 

tugasnya  hanya  soal  latihan  (yang  familier),  dan  mengimplementasikan 

ketika  tugasnya  merupakan  masalah  (yang  tidak  familier).  

4) Menganalisis (C4) 

Menganalisis melibatkan proses memecah-mecah materi jadi bagian-bagian 

kecil dan menentukan bagaimana hubungan  antar bagian dan  antara  setiap 

bagian  dan  struktur  keseluruhannya.  Kategori  proses  menganalisis  ini 

meliputi  proses-proses  kognitif  membedakan,  mengorganisasi,  dan 

mengatribusikan.  

5) Mengevaluasi (C5) 

Mengevaluasi  didefinisikan  sebagai  membuat  keputusan  berdasarkan 

kriteria  standar.  Kriteria-kriteria  yang  paling  sering  digunakan  adalah 

kualitas,  efektivitas,  efisiensi,  dan  konsistensi. 
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6) Mencipta (C6)  

Mencipta  melibatkan  proses  menyusun  elemen-elemen  jadi  sebuah 

keseluruhan  yang  koheren  atau  fungsional.  Tujuan-tujuan  yang 

diklasifikasikan  dalam  mencipta  meminta  siswa  membuat  produk  baru 

dengan mereorganisasi  sejumlah  elemen  atau  bagian  jadi  suatu  pola  atau 

struktur yang tidak pernah sebelumnya. 

C. Ranah  afektif;  yaitu domain yang berkenaan  dengan  sikap,  kemampuan  

dan  penguasaan  segi-segi  emosional, yaitu perasaan,  sikap, dan nilai. 

Menurut Majid (2015:48) ranah afektif sebagai internalisasi sikap yang 

menunjuk ke arah pertumbuhan batiniah yang terjadi bila individu menjadi 

sadar tentang nilai yang diterima dan kemudian mengambil sikap sehingga 

kemudian menjadi bagian dari diriya dalam membentuk nilai dan menentukan 

tingkah laku. Majid (2015: 165) menjelaskan dalam konteks penilaian sikap, 

indikator merupakan tanda-tanda yang dimunculkan oleh peserta didik yang 

dapat diamati oleh guru sebagai representasi sikap yang dinilai. Terdapat dua 

rumusan indikator yaitu domain sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap 

spiritual terdiri atas indikator menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianut; sedangkan sikap sosial terdiri atas jujur, disiplin, tanggung jawab,  

toleransi,  gotong royong,  sopan santun, dan percaya diri. 

D. Domain psikomotor; berkenaan dengan suatu keterampilan-keterampillan 

atau gerakan-gerakan  fisik. Menurut Rifa‟i  (2012: 73)  ranah psikomotorik  

sebagai berikut: 



39 

 

 

 

1) Persepsi, berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk 

memperoleh petunjuk  yang memandu kegiatan motorik. Kategori ini 

berentangan dari rangsangan penginderaan (kesadaran  akan  adanya 

stimulus), melalui memberi petunjuk  pemilihan  (memilih  petunjuk yang 

relevan dengan tugas), sampai penerjemahan (menghubungkan  persepsi pada 

petunjuk dengan tindakan di dalam suatu perbuatan tertentu).  

2) Kesiapan, mengacu  pada  pengambilan  tipe  kegiatan  tertentu. Kategori  ini 

mencakup  kesiapan mental (kesiapan mental untuk bertindak), kesiapan 

jasmani (kesiapan jasmani untuk bertindak), dan kesiapan mental (keinginan 

untuk bertindak).  

3) Gerakan terbimbing, berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam belajar 

keterampilan  kompleks. Yang meliputi peniruan (mengulangi tindakan yang 

didemonstrasikan oleh pendidik) dan mencoba-coba (dengan menggunakan 

pendekatan gerakan ganda untuk mengidentifikasi gerakan dengan baik).  

4) Gerakan terbiasa, berkaitan dengan tindakan kinerja dimana gerakan yang 

telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat dilakukan dengan 

sangat meyakinkan dan mahir.   

5) Gerakan  kompleks,  berkaitan  dengan  kemahiran  kinerja  dari  tindakan 

motorik  yang  mencakup pola-pola gerakan yang  kompleks.  Kecakapan 

ditunjukan melalui kecepatan, kehalusan, keakuratan, dan yang memerlukan 

energi minimum.   

6) Penyesuaian, berkaitan dengan keterampilan yang  dikembangkan  sangat 

baik  sehingga  individu partisipan dapat memodifikasi pola-pola gerakan 
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sesuai dengan persyaratan-persyaratan baru atau ketika menemui situasi 

masalah baru.  

7) Kreativitas, mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan  baru  untuk 

disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu.   

 Usman dan setiawati (dalam Susanto, 2016:9) berpendapat bahwa 

keterampilan proses merupakan keterampilan yang mengarah kepada 

pembangunan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu siswa. 

 Indrawati (dalam Susanto, 2016:9) menyatakan bahwa keterampilan 

proses merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah (baik 

kognitif maupun psikomotor) yang dapat digunakan untuk menemukan suatu 

konsep atau prinsip atau teori, untuk mengembangkan konsep yang telah ada 

sebelumnya atau untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan. 

Ada enam aspek keterampilan proses yaitu observasi, klasifikasi, pengukuran, 

mengkomunikasikan, memberikan penjelasan atau interprestasi suatu 

pengamatan, dan melakukan eksperimen. 

 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti memaknai bahwa hasil 

belajar adalah suatu perubahan yang terjadi setelah siswa mengikuti proses 

pembelajaran. Hasil belajar dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Data hasil belajar siswa yang dianalisis adalah data 

yang diperoleh dari penilaian selama proses belajar mengajar pembelajaran bahasa 

Indonesia dengan menggunakan metode bermain peran pada siswa kelas V Gugus 

Baruna. Pada hasil belajar domain kognitif diharapkan siswa dapat menjelaskan 
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pengertian persoalan faktual (C1), menjelaskan pengertian pendapat dan saran 

(C1), mengidentifikasi pokok-pokok persoalan faktual (C2), memberikan 

pendapat dan saran dengan alasan yang logis terhadap persoalan faktual (C1). 

Pada hasil belajar domain afektif peneliti menilai dua aspek yaitu aspek spiritual 

dan sosial. Indikator dari sikap spiritual yaitu bersyukur dan berdoa, sedangkan 

indikator untuk sikap sosial adalah saling menghargai, tanggung jawab, percaya 

diri, toleransi, serta kerjasama. Pengamatan ini dilakukan oleh guru kelas masing-

masing karena guru kelas lebih memahami karakteristik siswanya. Pada hasil 

belajar domain psikomotor diharapkan siswa dapat terampil berbicara 

mengungkapkan pendapat serta sarannya dengan menggunakan bahasa yang 

santun. Dengan memperhatikan intonasi, ucapan, volume, kelancaran, keberanian,  

keramahan serta sikap sebagai kriteria dalam penilaiannya. Untuk mencapai hasil 

belajar yang baik banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2.1.4.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

 Menurut Gestalt dalam Susanto (2016:12) belajar merupakan suatu proses 

perkembangan. Artinya bahwa secara kodrati jiwa raga anak mengalami 

perkembangan. Perkembangan sendiri memerlukan sesuatu baik yang berasal dari 

diri siswa sendiri maupun pengaruh dari lingkungan. Slameto (2010:54) 

menyebutkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri 

siswa itu sendiri, diantaranya yaitu faktor jasmani, psikologis, dan faktor 

kelelahan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bersal dari luar siswa 

yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Rifa‟i (2012:81) faktor-faktor 
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yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi 

eksternal dan internal peserta didik. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, 

seperti kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, 

emosional; dan kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan 

lingkungan. Kondisi eksternal mencakup variasi dan tingkat kesulitan materi 

belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana 

lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, 

dan hasil belajar.  

 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti memaknai bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar siswa ada dua yaitu faktor dari dalam diri 

individu (internal) yang meliputi fakor jasmaniah, faktor psikologis, dan 

kelelahan; dan faktor dari luar individu (eksternal) meliputi faktor eksternal dan 

instrumental. Selain faktor-faktor belajar tersebut, pembelajaran juga merupakan 

hal yang penting untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada diri siswa.  

2.1.4.8 Pengertian Pembelajaran 

 Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan 

mengajar. Aktivitas belajar secara metodologi cenderung dominan ke siswa, 

sedangkan mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pembelajaran diartikan sebagai 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Menurut Susanto (2016:19) pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Briggs dalam Rifa‟i 

(2012:157) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang 
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mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan. 

 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti memaknai bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dengan siswa yang berada dalam 

suatu lingkungan belajar yang bertujuan untuk membantu siswa memperoleh 

pengetahuan atau pengalaman baru. Agar proses pembelajaran berlangsung 

dengan baik maka dibutuhkan komponen-komponen pembelajaran yang 

mendukung proses pembelajaran tersebut. 

2.1.4.9 Komponen-Komponen Pembelajaran  

Rifa‟i (2012:157) menyebutkan ada enam komponen pembelajaran yaitu: 

(1) tujuan, (2) subyek belajar, (3) materi pelajaran, (4) strategi pembelajaran, (5) 

media pembelajaran, (6) penunjang. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh 

Sugandi dalam Hamdani  (2011:48), antara lain. 

1. Tujuan 

Secara eksplisit, tujuan diupayakan melalui kegiatan pembelajaran 

instruksional effect yang biasanya berupa pengetahuan dan keterampilan atau 

sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan pembelajaran.  

2. Subjek Belajar 

Dalam sistem pembelajaran, subjek belajar merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. 
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3. Materi Pelajaran 

Materi pelajaran merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran 

karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk kegiatan 

pembelajaran. 

4. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah pola umum mewujudkan proses pembelajaran 

yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

5. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan peranan strategi 

pembelajaran. 

6. Penunjang  

Penunjang dalam sistem pembelajaran adalah fasilitas belajar sumber 

belajar, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya. Penunjang berfungsi 

memperlancar dan mempermudah terjadinya proses pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, peneliti memaknai bahwa 

komponen pembelajaran terdiri dari tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, 

strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan penunjang. Komponen-komponen 

ini saling berkaitan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah 

membuat siswa lebih aktif saat proses pembelajaran.  
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2.1.5 Aktivitas Belajar Siswa 

Dalam kegiatan pembelajaran, siswa selalu menampakkan keaktifan dalam 

belajar yang dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam melaksanakan tugas. 

Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya. Mulai dari kegiatan fisik yang mudah 

sampai dengan kegiatan psikis yang sukar. Kegiatan fisik yang dapat diamati 

misalnya membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Menurut Sardiman 

(2011:100) aktivitas belajar terdiri atas aktivitas yang bersifat fisik maupun 

mental. Keduanya harus dilaksanakan dengan saling berkait agar tujuan belajar 

dapat tercapai. Diedrich dalam Hamalik  (2008:172) menggolongkan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran sebagai berikut: 

1. Aktivitas emosional (Emotional activities) seperti minat, membedakan, berani, 

tegang dan lain-lain. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator semangat, minat dan 

tenang saat proses pembelajaran. 

2. Aktivitas visual (Visual activities) seperti membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan  mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator memperhatikan guru dan 

teman berbicara saat proses pembelajaran. 

3. Aktivitas mendengarkan (Listening activities) seperti mendengarkan penyajian 

bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan radio. 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator mendengarkan penjelasan 

guru saat proses pembelajaran. 

4. Aktivitas menulis (Writing activities) seperti menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket. 

5. Aktivitas lisan (Oral activities) seperti mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator aktif berdiskusi, bertanya, 

memberikan pendapat serta saran saat proses pembelajaran. 

6. Aktivitas mental (Mental activities) seperti merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat, membuat 

keputusan. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator menanggapi persoalan saat 

proses pembelajaran. 

7. Aktivitas metrik (Motor activities) seperti melakukan percobaan, memilih alat-

alat, melaksanakan pameran, membuat model memyelenggarakan permainan, 

menari, berkebun. 

8. Aktivitas menggambar (Drawing activities) seperti menggambar, membuat 

grafik, chart, diagram peta, dan laporan. 

Penggolongan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran tersebut 

menunjukkan bahwa aktivitas di dalam proses pembelajaran cukup kompleks dan 

bervariasi. Berbicara dengan metode bermain peran merupakan salah satu dari 

klasifikasi aktivitas belajar siswa yaitu visual activities, oral activities, listening 
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activities, mental activities, dan emotional activities. Siswa berani berbicara dan 

berani bermain peran dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan non 

kebahasaan. Jika berbagai macam kegiatan tersebut dapat diciptakan dalam 

pembelajaran, maka pembelajaran tidak membosankan. Akan tetapi sebaliknya, 

semua itu merupakan tantangan yang menuntut perubahan dari guru. Keaktifan 

guru mutlak diperlukan agar dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

siswa yang sangat bervariasi. Aktivitas belajar akan menjadi bahan kajian dalam 

menyusun instrumen. Hal ini bertujuan agar aktivitas yang dilakukan siswa tidak 

monoton dan lebih bervariasi sehingga menciptakan suasana kelas yang kondusif. 

Sebelum menyusun rubrik aktivitas belajar siswa, peneliti harus memahami 

karakteristik siswa SD. 

 

2.1.6 Karakteristik Siswa SD 

 Menurut Piaget dalam Sunendar (2016:147) menyebutkan bahwa 

perkembangan anak mempunyai empat tahap yaitu tahap sensorimotor, tahap 

operasional, tahap operasional nyata, dan tahap operasional formal.  

1. tahap sensorimotor (0-2 tahun) 

Anak mempunyai kemajuan dalam operasi-operasi reflek dan belum mampu 

membedakan apa yang ada disekitarnya hingga ke aktivitas sensimotorik 

yang kompleks, di mana terjadi formasi-formasi baru terhadap organisasi 

pola-pola lingkungan.  

2. tahap operasional (usia 2-7 tahun)  
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Pada tahap ini obyek-obyek dan peristiwa mulai menerima arti secara 

simbolis. Sebagai contoh, kursi adalah (benda) untuk diduduki, penghormatan 

kepada bendera merah putih dalam suatu barisan upacara, sekolah adalah 

tempat belajar; masjid, gereja, pura, vihara, dan klenteng (yang dikenal 

masing-masing individu) adalah tempat ibadah. 

3. tahap operasional nyata (usia 7-11 tahun)  

Anak mulai mengatur data ke dalam hubungan-hubungan logis dan 

mendapatkan kemudahan dalam memanipulasi data dalam situasi pemecahan 

masalah.  

4. tahap operasional formal (usia 11 dan seterusnya)  

Tahap ini ditandai oleh perkembangan kegiatan-kegiatan (operasi) berpikir 

formal dan abstrak. Individu mampu menganalisis ide-ide, memahami tentang 

ruang dan hubungan-hubungan yang bersifat sementara (temporal).  

Sunendar (2016:141) juga menyebutkan bahwa anak sekolah dasar 

mempunyai karakteristik tersendiri. Karekteristik yang dimiliki anak sekolah 

dasar yaitu: (a) keadaan jasmani tumbuh sejalan dengan prestasi sekolah, (b) sikap 

tunduk kepada peraturan permainan yang tradisional, (c) ada kecenderungan suka 

memuji diri sendiri, (d) suka membandingkan dirinya dengan anak lain, kalau hal 

itu menguntungkan, (e) kalau tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu 

dianggapnya tidak penting, (f) pada masa ini anak menghendaki nilai yang baik 

tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak, 

(g) minat kepada kehidupan praktis sehari-hari, (h) realistis dan ingin tahu, (i) 

menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal mata pelajaran-mata 
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pelajaran khusus, (j) sampai kira-kira umur 11 tahun, anak membutuhkan pengajar 

atau orang-orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya, dan (k) setelah 

umur 11 tahun umumnya anak-anak berusaha menyelesaikan tugasnya sendiri.  

Siswa sekolah dasar tergolong dalam tahap operasional nyata. Siswa kelas V 

merupakan kelas tinggi yang umumnya siswa masih suka bermain. Melalui 

bermain siswa berinteraksi dengan siswa lainnya, serta saling bertukar 

pengalaman. karena karakteristik siswa kelas V yang masih senang bermain maka 

pembelajaran di kelas V perlu menggunakan metode pembelajaran yang 

melibatkan siswa, sehingga siswa aktif saat proses pembelajaran. 

 

2.1.7 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

 Bahasa memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Pembelajaran 

bahasa di sekolah diharapkan dapat membantu siswa mengenal dirinya, 

budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, 

berpartisipasi dalam masyarakat. Pembelajaran bahasa Indonesia juga diharapkan 

untuk mengembangkan kemampuan siswa agar dapat berkomunikasi dengan 

orang lain dengan baik dan lancar, baik secara lisan maupun secara tertulis.  

 Menurut Tarigan (2009:6) bahasa adalah salah satu ciri pembeda utama kita 

umat manusia dengan makhluk hidup lainnya di dunia ini. Sedangkan menurut 

webster’s New Collegiate Dictionary dalam Solchan (2011:1.3) bahasa adalah 

sebuah alat untuk mengkomunikasikan gagasan atau perasaan secara sistematis 

melalui penggunaan tanda, suara, gerak, atau tanda-tanda yang disepakati, yang 

memiliki makna yang dipahami. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia secara 
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rinci tercantum dalam Undang-Undang no. 41 tahun 2007 adalah agar siswa 

memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) berkomunikasi secara efektif dan 

efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, (2) 

menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan 

dan bahasa negara, (3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan 

tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial, (5) 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa, (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia. Dengan membaca pengertian 

pendapat-pendapat tersebut, peneliti mengungkapkan bahwa bahasa adalah suatu 

sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh indera pengucap manusia yang 

bersifat arbitrer, bermakna, dan produktif yang digunakan untuk berinteraksi, 

berkomunikasi, mengungkapkan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan kepada 

manusia lainnya. Pada penelitian ini bahasa yang menjadi pokok adalah 

pengungkapan pikiran, gagasan, informasi atau perasaan melalui media lisan. 

Bahasa mempunyai fungsi penting bagi manusia, terutama fungsi komunikatif. 

 

2.1.8 Penerapan Metode Bermain Peran terhadap Keterampilan Berbicara 

Materi Persoalan Faktual 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka metode bermain 

peran mempunyai manfaat yang sangat besar untuk meningkatkan keterampilan 
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berbicara siswa. Salah satu keterampilan yang harus dikembangkan oleh guru 

adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara tersebut merupakan salah 

satu aspek dasar dari empat keterampilan berbahasa Indonesia. Berbicara 

merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan maksud (ide, pikiran, isi hati) 

seseorang kepada orang lain dengan bahasa lisan. Berbicara merupakan salah satu 

bentuk komunikasi lisan yang melibatkan beberapa hal yaitu: pihak yang 

berkomunikasi, informasi yang dikomunikasikan, dan alat komunikasi. Dengan 

berbicara, maka akan terjalin hubungan sosial antar pihak yang berkomunikasi. 

Artinya, dalam berbicara terjalin pemindahan pesan dari suatu sumber ke tempat 

lain. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang kompleks dan 

rumit. Kompleks dan rumit tersebut karena dalam berbicara dibutuhkan beberapa 

persyaratan kebahasaan yang harus diperhatikan oleh pembicara. Apabila siswa 

dapat menguasai syarat kebahasaan tersebut, maka siswa tersebut dapat dikatakan 

memiliki keterampilan. Dalam pembelajaran berbicara beberapa karakteristik 

yang perlu diperhatikan adalah aspek kebahasaan dan non kebahasaan. Aspek 

kebahasaan meliputi tekanan, ucapan, kosakata/diksi, dan struktur kalimat. Aspek 

non kebahasaan meliputi kelancaran, keberanian, pengungkapan materi, dan 

sikap. Untuk mencapai syarat tersebut, maka guru perlu menggunakan metode 

yang tepat. Salah satunya adalah metode bermain peran.  

Metode bermain peran merupakan salah satu metode yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Konsep metode bermain peran merupakan 

salah satu pemberian pengalaman belajar melalui dialog yang disampaikan secara 
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lisan. Metode tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam perkembangan 

bahasa siswa, salah satunya adalah keterampilan berbicara. Selain itu, metode 

bermain peran memiliki kelebihan yaitu metode ini dapat membuat bahan 

pelajaran yang diajarkan menjadi lebih bermakna, dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir dan berimajinasi, dapat merangsang kecerdasan berbahasa 

yaitu melalui menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, memupuk kerjasama 

antar siswa dalam suasana gotong rotong, meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi dan mengolah informasi, dan mengembangkan potensi spiritual, 

emosional, intelektual, sosial, dan fisik. Pada penelitan ini, materi yang akan 

diteliti adalah materi persoalan faktual. Kompetensi dasar yang akan dicapai 

adalah mengomentari persoalan faktual disertai alasan yang mendukung dengan 

memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa. Peneliti menggunakan metode 

bermain peran pada materi persoalan faktual agar dapat melatih siswa untuk 

berbicara, dan mengomentari suatu persoalan yang telah disampaikan oleh 

temannya.  

 Langkah-langkah penerapan metode bermian peran terhadap keterampilan 

berbicara materi persoalan faktual adalah sebagai berikut: 

1. Siswa melakukan brainstorming (curah pendapat) untuk memilih tema yang 

dipelajari. 

2. Siswa memilih dan memahami tema yang akan dipelajari.  

3. Siswa menerima naskah percakapan drama tentang persoalan faktual.  

4. Siswa dikelompokkan menjadi 4 kelompok secara heterogen.  
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5. Siswa menentukan tokoh yang akan diperankan bersama anggota 

kelompoknya masing-masing. 

6. Siswa mengatur seting tempat pemeranan. 

7. Siswa mendengarkan penjelasan tentang ciri-ciri orang yang terampil 

berbicara. 

8. Siswa mendengarkan penjelasan tentang hal yang perlu dipersiapkan dalam 

berbicara. 

9. Siswa mendengarkan penjelasan tentang metode bermain peran. 

10. Siswa mendengarkan penjelasan tentang langkah berbicara melalui metode 

bermain peran. 

11. Siswa memperhatikan contoh peragaan percakapan oleh guru. 

12. Siswa membaca naskah percakapan tentang persoalan faktual untuk 

mendalami perannya. 

13. Siswa mengidentifikasi pokok-pokok persoalan dalam percakapan. 

14. Siswa menanyakan persoalan yang dikemukakan teman sesuai tema 

percakapan. 

15. Siswa lain memberikan pendapat dan saran dengan alasan yang logis terhadap 

persoalan faktual.  

16. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 

2.2 Kajian Empiris  

  Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan. Tentunya penelitian yang telah dilaksanakan oleh para 
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pendahulu ini akan memperkuat peneliti dalam melaksanakan penelitian tentang 

keefektifan metode bermain peran terhadap keterampilan berbicara materi 

persoalan faktual siswa kelas V Gugus Baruna Jepara.  

 Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alifia Nur Safira, Putu Nanci 

Riastini, dan I Ketut Dibia pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Teknik 

Pembelajaran Storytelling Berbantuan Satua Bali terhadap Keterampilan 

Berbicara pada Siswa Kelas V SD” menunjukkan bahwa teknik pembelajaran 

storytelling berbantuan satua Bali berpengaruh terhadap keterampilan berbicara 

pada siswa kelas V SD di Gugus III Kecamatan Seririt tahun pelajaran 2016/2017. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Junaidi Amin Sitepu, dan Harun 

Sitompul pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Metode Pembelajaran Role 

Play Dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar IPS” menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan hasil belajar antara siswa yang mengikuti metode 

pembelajaran Role Play dan siswa yang mengikuti metode ekspositori.  

 Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh A.A Pt Yuni Widiastuti, Ni. Wyn. 

Suniasih, dan M.G. Rini. Kristiantari pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh 

Model Auditory Intellectualy Repetition Berbantuan Tape Recorder Terhadap 

Keterampilan Berbicara” menunjukkan bahwa model pembelajaran auditory 

intellectually repetition berbantuan tape recorder berpengaruh terhadap 

keterampilan berbicara bahasa Indonesia Siswa kelas VI SD Gugus I Kuta Utara. 

 Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hj. Husniyah, Wayan 

Lasmawan, dan Nyoman Dantes pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh 

Metode Bermain Peran Berbantuan Media Gambar dan Kreativitas terhadap Hasil 
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Belajar PKn pada Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Mujahidin Loloan Barat 

Tahun Pelajaran 2012/2013” menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

PKn antara siswa yang mengikuti metode bermain peran berbantuan media 

gambar dengan siswa yang mengikuti pembelajaran metode konvensional. 

 Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Flor Toledo dan Steven Hoit pada 

tahun 2016 dengan judul “The impact of puppets on young learners‟ spoken 

interactions and motivation” menunjukkan bahwa penggunaan media wayang 

berpengaruh terhadap keterampilan berbicara siswa kelas satu. 

 Keenam, penelitian yang dilakukan oleh pada tahun 201 dengan judul “ ” 

menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Abdallah Ahmed 

Baniabdelrahman, PhD pada tahun 2013 dengan judul “Effect of Using Internet 

Tools on Enhancing EFL Students‟ Speaking Skill” menunjukkan bahwa 

penggunaan buku harian online berpengaruh terhadap kemampuan berbicara 

siswa Saudi. 

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

metode pembelajaran bermain peran efektif digunakan dalam pembelajaran. Oleh 

karena itu peneliti ingin menerapkan metode bermain peran pada pelajaran bahasa 

Indonesia keterampilan berbicara siswa materi persoalan faktual pada siswa kelas 

V Gugus Baruna Jepara.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

 Pembelajaran memberikan pengalaman bagi siswa untuk belajar. 

Pembelajaran adalah proses untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan 
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baik. Komponen pembelajaran terdiri dari tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, 

strategi pembelajaran, media pembelajaran serta fasilitas belajar. Salah satu fokus 

dalam pembelajaran yang dilakukan peneliti adalah metode bermain peran. Dalam 

kelas pembelajaran yang menggunakan metode bermain peran siswa diberi 

kesempatan untuk berbicara. Guru memberikan satu naskah drama kepada setiap 

kelompok. Setiap kelompok mempraktikkan dialog yang ada pada naskah. Setelah 

itu, siswa menganalisis naskah tersebut untuk menemukan pokok permasalahan, 

dan saling memberi tanggapan serta saran dengan alasan yang logis didepan kelas.  

 Sebelum diberi perlakuan, peneliti memberikan pretest terlebih dahulu 

kepada siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen. Setelah itu kelas kontrol dan 

kelas eksperimen diberikan perlakuan yang berbeda. Kelas kontrol menggunakan 

metode time token sedangkan kelas eksperimen menggunakan metode bermain 

peran. Kemudian peneliti memberikan soal posttest kepada siswa untuk 

mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan belajar siswa. Setelah itu, hasil 

posttest dibandingkan untuk mengetahui keefektifan penggunaan metode bermain 

peran terhadap keterampilan berbicara siswa. Berikut pemaparan alur penelitian 

yang dirancang peneliti sebagai kerangka berpikir dalam penelitian eksperimen: 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

    

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir tersebut, maka peneliti 

memiliki hipotesis : 

Ha
 
= Metode bermain peran efektif digunakan terhadap keterampilan berbicara 

materi persoalan faktual siswa kelas V Gugus Baruna Jepara. 

Mata pelajaran bahasa Indonesia Permasalahan 

keterampilan berbicara siswa kelas V Gugus Baruna Jepara 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol  

Pretest 

Penerapan metode 

bermain peran 

Penerapan metode 

time token 

Posttest 

Hasil belajar siswa Hasil belajar siswa 

Dibandingkan  

1. Bagaimana keefektifan metode bermain peran terhadap keterampilan 

berbicara materi persoalan faktual siswa kelas V Gugus Baruna Jepara? 

2. Apakah metode bermain peran efektif terhadap aktivitas belajar siswa pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia keterampilan berbicara pada siswa kelas V 

Gugus Baruna Jepara? 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Metode bermain peran efektif terhadap keterampilan berbicara siswa kelas V 

Gugus Baruna Jepara. Keefektifan metode bermain peran dapat dilihat 

melalui pengujian hipotesis. Dari hasil uji hipotesis didapatkan nilai t hitung 

adalah 2,307 sedangkan nilai t tabel dengan df = 51 adalah 1,675 data 

tersebut menunjukan bahwa t hitung > t tabel maka maka    diterima. Dari 

hasil perhitungan n gain peningkatan hasil belajar termasuk dalam dalam 

kategori sedang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode bermain peran 

lebih efektif daripada metode time token terhadap keterampilan berbicara 

siswa kelas V Gugus Baruna Jepara. 

2. Aktivitas belajar siswa pada setiap pertemuan selalu mengalami perubahan 

yang lebih baik dilihat dari nilai rata-rata aktivitas belajar siswa pada 

pertemuan pertama adalah 58; pada pertemuan kedua adalah 67; pada 

pertemuan ketiga adalah 78; dan pertemuan keempat adalah 88. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa metode bermain peran efektif terhadap aktivitas belajar 

siswa di kelas.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

 

5.2.1 Bagi Siswa 

Dalam kegiatan belajar mengajar hendaknya siswa berpartisipasi lebih 

aktif saat proses pembelajaran. Metode bermain peran dapat memotivasi siswa 

untuk lebih aktif dan leluasa dalam menyampaikan pendapatnya 

. 

5.2.2 Bagi Guru 

Guru hendaknya dapat memilih serta memilah metode pembelajaran yang 

tepat digunakan untuk siswanya agar siswa tidak jenuh dan bosan. Pemilihan 

metode pembelajaran yang tepat akan membantu siswa menghilangkan rasa jenuh 

serta bosan sehingga dapat menarik perhatian siswa saat proses pembelajaran. 

 

5.2.3 Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya dapat memotivasi guru untuk mengembangkan 

penggunaan metode pembelajaran saat proses belajar mengajar terutama untuk 

keterampilan berbicara siswa. Sekolah hendaknya juga memfasilitasi guru untuk 

menunjang proses pembelajaran. Metode bermain peran dapat diterapkan untuk 

keterampilan berbicara siswa. Hal itu dapat dilihat dari hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa metode bermain peran efektif digunakan untuk 

mengembangkan keterampilan berbicara siswa. 
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5.2.4 Bagi Peneliti 

Penelitian keefektifan penggunaan metode bermain peran dapat 

dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dan memberikan pengetahuan serta 

pengalaman belajar yang dapat menumbuhkan inovasi dalam mengembangkan 

keterampilan berbahasa anak bagi peneliti. 
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