
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi pem-

bangunan suatu bangsa. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang 

melibatkan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik dapat 

diwujudkan dengan adanya interaksi belajar mengajar atau proses pembelajaran di 

dalam kelas. Dalam hal ini, guru dengan sadar merencanakan kegiatan 

pengajarannya secara sistematis dan berpedoman pada seperangkat aturan dan 

rencana pendidikan yang dikemas dalam bentuk kurikulum. Undang-Undang 

Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar ( Depdiknas, 2003) 

Dalam dunia pendidikan sering dikatakan bahwa pada umumnya bahasa 

merupakan alat komunikasi yang umum bagi masyarakat. Tidak ada masyarakat 

di manapun mereka tinggal yang tidak memiliki dan menggunakan bahasa.  

Berbicara sebagai salah satu aspek kemampuan berbahasa yang berfungsi untuk 

menyampaikan informasi secara lisan (Brown dalam  Saddhono,dkk. 2012: 57) 

Keterampilan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang amat 

fungsional dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kaitannya  dengan kegiatan 

belajar mengajar di sekolah, berbicara mempunyai peranan penting yang turut 

menentukan pencapaian tujuan pembelajaran. 
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 Menurut Saddhono, (2012:37) bahwa tujuan utama berbicara adalah  terjadinya 

suatu komunikasi. Secara praktis, kegiatan komunikasi tersebut terjadi dalam 

setiap proses pembelajaran karena di dalamnya akan selalu terdapat interaksi 

melalui kegiatan menyimak dan berbicara.Hasil observasi awal di SD Xaverius 3 

Bandar Lampung diperoleh data bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VI  

pada kompetensi dasar berbicara dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat, 

guru masih menggunakan metode yang konvensional sehingga pembelajaran 

jarang melibatkan serta mengaktifkan siswa. 

Studi dokumentasi hasil belajar bahasa Indonesia menunjukkan bahwa 

keterampilan berbicara siswa  kelas VI C masih rendah. Berdasarkan hasil pra 

penelitian rendahnya keterampilan berbicara  siswa disebabkan karena  siswa 

tidak terbiasa berbicara dengan pelafalan dan intonasi yang benar, siswa terlihat 

terbata-bata dan terpotong-potong saat berbicara,  siswa kurang antusias dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara, metode sosiodrama jarang digunakan pada 

saat pembelajaran.  

Rendahnya keterampilan berbicara juga disebabkan karena beberapa faktor 

misalnya seperti pembelajaran masih berpusat pada guru, siswa kurang terlibat 

secara langsung, guru tidak menggunakan media, ketidaktepatan guru dalam 

memilih metode, guru hanya menjelaskan teori, dan pembelajaran kurang 

menyenangkan. Adapun rendahnya nilai keterampilan berbicara kelas VI C dapat 

dilihat dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 1.1  Tingkat Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VI C SD Xaverius 3                                                        

                                           Bandar Lampung  

 

No. 

Tingkat Keterampilan 

Berbicara Jumlah Siswa 

Presentase 

(%) 

1 Tinggi 2 siswa 5% 

2 Sedang 8 siswa 20% 

3 Rendah 30 siswa 75% 

Jumlah 40 siswa 100% 
 

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel di atas, perlu adanya upaya peningkatan  

pembelajaran pada aspek berbicara bagi siswa kelas VI SD Xaverius 3 Bandar 

Lampung  melalui berbagai cara, salah satunya adalah pemilihan metode 

mengajar. 

Dalam dunia pendidikan, kita banyak mengenal berbagai macam ragam  metode  

pengajaran salah satunya metode sosiodarma dan bermain peran. Guru dituntut 

agar menguasai metode-metode pengajaran sehingga selain tercapainya tujuan, 

siswa dapat menerima, mencerna, paham dan mengerti pelajaran yang  diajarkan. 

Guru merupakan 3 unsur yang dapat menentukan keberhasilan dalam proses 

pembelajaran mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial 

(Warsidi dan Farika, 2008:58)  

Metode sosiodrama mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran di 

sekolah dasar. Melalui metode sosiodrama secara langsung membantu siswa 

dalam membentuk  dan mengembangkan karakter yang dimiliki siswa. Proses 

interaksi antar siswa  dengan guru dalam kegiatan pembelajaran dengan metode 

sosiodrama akan lebih aktif, komunikasi berjalan dua arah dari guru ke siswa dan 

dari siswa ke guru. 
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Dengan demikian, siswa tidak hanya menerima penjelasan materi secara teoritis 

tetapi juga ikut mengamati dan menganalisa masalah yang sedang diperankan 

yang merupakan ilustrasi dari materi yang akan disampaikan. Hal ini jelas sangat 

berbeda ketika siswa mengikuti proses pembelajaran dengan metode 

konvensional. Kesan yang muncul ketika siswa mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan metode konvensional adalah siswa menjadi objek dari materi yang 

disampaikan oleh guru. 

Sedangkan metode sosiodrama memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut 

berperan sebagai subjek dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang 

masalah yang dihadapi.  

Penulis mempunyai keyakinan bahwa metode sosiodrama dapat membantu 

menumbuhkan semangat belajar siswa, kekreatifan, kerja sama, serta dapat 

menarik perhatian siswa untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul berbagai masalah yang dapat diiden-

tifikasikan sebagai berikut:  

1.2.1  Kurangnya antusias siswa kelas VI SD Xaverius 3 Bandar lampung 

          dalam  meningkatkan  keterampilan berbicara. 

1.2.2   Metode sosiodrama kurang sering digunakan antara guru dengan murid 

1.2.3 Guru kurang tepat dalam memilih dan  menggunakan  metode          

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan . 

     1.2.4  Rendahnya prestasi siswa pada keterampilan berbicara  
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1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah meningkatkan 

keterampilan berbicara melalui metode sosiodrama pada siswa kelas VI SD 

Xaverius 3 Bandar Lampung?” 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah  di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1.4.1 Untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam keterampilan berbicara 

dengan menggunakan metode sosiodrama pada siswa kelas VI SD 

Xaverius 3 Bandar Lampung. 

      1.4.2    Untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran keterampilan       

      berbicara melalui metode sosiodrama di kelas VI SD Xaverius 3   

      Bandar Lampung. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

a. Siswa     :   

Dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa dalam  pembelajaran 

bahasa Indonesia pada aspek berbicara 

b. Guru     :   

Metode sosiodrama dijadikan salah satu alternatif pembelajaran bahasa 

Indonesia di SD Xaverius 3 Bandar Lampung 
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c. Sekolah :   

Merupakan bahan masukan dalam rangka memeperbaiki dan 

meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia khususnya, dan  mata  

pelajaran lain pada umumnya  

d. Peneliti :   

Dapat dijadikan bahan masukan untuk melakukan tindakan penelitian yang 

selanjutnya. 


