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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Fungsi dan tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

adalah mendukung kepemilikan kompetensi tamatan Sekolah Dasar yang 

memiliki pengetahuan, nilai, sikap, dan kemampuan terhadap empat 

keterampilan sebagaimana digariskan dalam kurikulum KTSP 2006, yaitu 1) 

keterampilan mendengarkan, 2) keterampilan berbicara, 3) keterampilan 

membaca, dan 4) keterampilan menulis. Salah satu aspek keterampilan 

berbahasa yang sangat penting peranannya dalam upaya melahirkan generasi 

masa depan yang cerdas, kritis, kreatif, dan berbudaya adalah keterampilan 

berbicara.  

Dengan menguasai keterampilan berbicara, peserta didik akan mampu 

mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara cerdas sesuai konteks dan 

situasi pada saat dia sedang berbicara. Keterampilan berbicara juga akan 

mampu membentuk generasi masa depan yang kreatif sehingga mampu 

melahirkan tuturan atau ujaran yang komunikatif, jelas, runtut, dan mudah 

dipahami. Selain itu, keterampilan berbicara juga akan mampu melahirkan 

generasi masa depan yang kritis karena mereka memiliki kemampuan untuk 

mengekpresikan gagasan, pikiran, atau perasaan kepada orang lain secara 

runtut dan sistematis. 

 Keterampilan berbicara sebagai media komunikasi lisan yang efektif. 

Djago Tarigan (1992:132) menyatakan bahwa berbicara adalah keterampilan 
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menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

H.G Tarigan (2008:16) berpendapat bahwa berbicara adalah kemampuan 

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

menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara  

merupakan  salah satu aspek keterampilan berbahasa  lisan yang bersifat  

produktif, artinya  suatu kemampuan  yang dimiliki  seseorang  untuk 

menyampaikan gagasan,  pikiran atau perasaan sehingga  gagasan-gagasan 

yang ada  dalam  pikiran pembicara  dapat  dipahami  orang  lain. 

 Keterampilan berbicara juga akan mampu melahirkan generasi masa 

depan yang berbudaya karena sudah terbiasa dan terlatih untuk berkomunikasi 

dengan pihak lain sesuai dengan konteks dan situasi tutur pada saat dia sedang 

berbicara. Namun, harus diakui secara jujur, keterampilan berbicara di 

kalangan siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 10 Tipes, belum seperti yang 

diharapkan. Kondisi ini tidak lepas dari proses pembelajaran bahasa Indonesia 

di sekolah yang dinilai telah gagal dalam membantu siswa terampil berpikir 

dan berbahasa. Sekaligus yang lebih memperihatinkan, ada pihak yang sangat 

berani mengatakan bahwa tidak ada mata pelajaran bahasa Indonesia pun 

siswa dapat berbahasa Indonesia seperti saat ini, asalkan mereka diajari 

berbicara, membaca, dan menulis oleh guru. 

 Dewasa ini kemampuan berbicara untuk siswa SD sangatlah rendah, 

itu terbukti pada saat terjadi proses pembelajaran. Kondisi yang terjadi ketika 

guru mengajar di depan kelas, siswa berdiam diri (dalam arti pasif). Pada saat 

guru melontarkan pertanyaan, siswa tidak menjawab dan pada saat guru 
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menyuruh siswa maju ke depan kelas untuk berbicara, siswa tidak mau ke 

depan kelas dengan alasan siswa takut salah, malu, dan lain-lain. Maka dengan 

keadaan yang semacam ini, guru mengalami kesulitan untuk mengetahui siswa 

tersebut sudah jelas dengan pelajaran yang diberikan atau belum. Karena 

timbul masalah tersebut, guru termotivasi untuk mengubah metode 

mengajarnya.  

 Sebagai salah satu solusinya, seorang guru dituntut kemampuannya 

untuk menggunakan metode pembelajaran secara tepat. Metode dalam 

pembelajaran memang banyak dan baik tetapi tidak semua metode tepat 

digunakan dalam pencapaian tujuan pembelajaran tertentu. Metode 

pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru agar timbul proses belajar 

mengajar sehubungan dengan strategi yang digunakan oleh guru. Kegiatan 

belajar mengajar di kelas diperlukan menggunakan metode pembelajaran yang 

tepat agar tercipta kondisi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan 

materi tersampaikan secara efektif sehingga tujuan pembelajaran yang 

diharapkan dapat tercapai dengan optimal. Salah satu bentuk metode yang 

dapat diterapkan secara tepat dan melibatkan siswa aktif untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa sekolah dasar adalah metode Sosiodrama. 

 Guru mengambil langkah untuk mengajar dengan menggunakan 

metode Sosiodrama. Metode Sosiodrama diartikan sebagai suatu metode yang 

bertujuan untuk mempertunjukkan suatu perbuatan dari satu pesan yang ingin 

disampaikan dari peristiwa yang pernah dilihat. Metode ini juga akan 

menjadikan siswa senang, sedih, tertawa ,dan terharu  jika pemerannya dapat 
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menjiwai dengan baik. Dengan menggunakan metode Sosiodrama tersebut, 

guru mengharapkan siswa terampil dalam berbicara pada saat mengikuti 

pelajaran. Siswa diharapkan aktif didalam kelas, artinya siswa mampu 

mengungkapkan pendapatnya. Dengan demikian proses pembelajaran didalam 

kelas dapat menyenangkan dan perhatian siswa akan berfokus pada pelajaran. 

Martinis Yamin (2005:76) menyatakan bahwa metode Sosiodrama 

adalah metode yang melibatkan interaksi antara dua siswa atau lebih tentang 

suatu topik atau situasi. Siswa melakukan peran masing-masing sesuai dengan 

tokoh yang diperankannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Abdul 

Azis Wahab (2009: 109) Sosiodrama yaitu berakting sesuai dengan peran 

yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan tertentu. Dari kedua 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode Sosiodrama merupakan 

salah satu metode pembelajaran yakni peserta didik melakukan kegiatan 

memainkan peran tokoh lain dengan penuh penghayatan dan kreativitas 

berdasarkan peran suatu kasus yang sedang dibahas sebagai materi 

pembelajaran pada saat itu. Melalui penerapan metode ini diharapkan siswa 

mampu memfokuskan pikiran, kemampuan, dan pengetahuan yang mereka 

miliki ke dalam perannya sehingga siswa akan lebih mudah 

mengorganisasikan ide-ide dan gagasannya dalam bahasa lisan. Selain itu, 

dengan penerapan metode Sosiodrama diharapkan siswa mampu memerankan 

dari karakter tokoh yang diperankannya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengadakan penelitian 

tindakan kelas pada siswa IV SD Muhammadiyah 10 Tipes Kecamatan 
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Serengan Kota Surakarta, dengan judul “Peningkatan Keterampilan Berbicara 

dengan Menggunakan Metode Sosiodrama Pada siswa Kelas IV SD 

Muhammadiyah 10 Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta Tahun 

Pelajaran 2011/2012 “. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia kurang variatif. 

2. Pembelajaran masih didominasi oleh guru. 

3. Masih banyak guru yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

4. Keterampilan berbicara siswa masih kurang. 

o 

C. Pembatasan Masalah 

Dari latar belakang tersebut agar permasalahan yang dikaji terarah, 

maka penelitian ini hanya membatasi masalah sebagai berikut. 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Sosiodrama. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 10 

Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 

3. Penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia. 
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D. Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Apakah penerapan metode Sosiodrama dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 10 Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta Tahun 

Pelajaran 2011/2012?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk  

meningkatkan keterampilan berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

dengan penerapan metode Sosiodrama pada siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 10 Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 

 

F. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan  penulis memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  masukan metode 

inovatif yaitu penggunaan metode Sosiodrama dalam  pembelajaran 

keterampilan berbicara di  sekolah  dasar demi kemajuan  siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara.  

2) Siswa akan merasakan pembelajaran yang menyenangkan dan 

inovatif dengan bermain peran (Sosiodrama).  

3) Meningkatkan  keterampilan berbicara  sehingga  kemampuan  

belajar  akan  meningkat secara signifikan. 

b. Bagi Guru :  

1) Guru dapat menerapkan metode Sosiodrama dalam meningkatkan 

pembelajaran keterampilan berbicara. 

2) Guru dapat termotivasi agar bisa menerapkan variatif metode 

pembelajaran yang menyenangkan demi tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti 

1) Peneliti sebagai calon guru menjadi lebih paham akan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pembelajaran bahasa  

Indonesia. 

2) Peneliti lebih berusaha untuk memilih bahan yang variatif, kreatif, 

dan inovatif. 

 

 


