
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Belajar 

Belajar adalah sebagai proses perubahan perilaku, akibat interaksi individu 

dengan lingkungan. Perubahan perilaku dalam proses belajar adalah akibat dari 

interaksi dengan lingkungan (Roestiyah, 2012: 3). 

Menurut Sardiman, (2011: 21) “belajar adalah berubah” dalam hal ini yang    

dimaksud belajar berarti usaha merubah tingkah laku. Jadi belajar akan membawa 

suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan tidak hanya 

berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga kecakapan, 

keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri.  

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalaman sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungan (Fathurrohman, 2011: 5). Perubahan sebagai hasil 

dari belajar dapat ditimbulkan dalam berbagai bentuk, seperti berubahnya 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan serta kemampuan. 

Dari beberapa definisi tentang belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar itu 

sesungguhnya adalah sebuah “perubahan” yang terjadi pada diri seseorang setelah 

melakukan aktivitas tertentu. Perubahan itu ada yang bisa diamati secara langsung 

seperti misalnya dari tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dari tidak bisa 

menulis menjadi bisa menulis, dan dari tidak bisa berhitung menjadi bisa 

berhitung.  
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Ada pula perubahan yang tidak dapat diamati secara langsung namun akan terasa 

perubahannya setelah proses belajar itu berlangsung selama beberapa saat 

misalnya perubahan sikap dan tingkah laku siswa. 

Hal yang terpenting dalam belajar adalah proses, bukan hasil yang diperoleh. 

Hasil dari belajar harus diperoleh dengan usaha sendiri, adapun orang lain seperti 

orang tua dan guru hanya sebagai perantara atau penunjang dalam kegiatan belajar 

agar belajar itu dapat berhasil dengan baik. 

Untuk dapat belajar dengan baik, siswa membutuhkan suasana yang wajar tanpa 

tekanan, membutuhkan bimbingan dan bantuan guru, serta kesempatan untuk 

berkomunikasi baik dengan guru, teman, maupun dengan lingkungan.   

2.2   Pembelajaran  

Pola umum kegiatan pembelajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dengan 

peserta didik dengan bahan sebagai perantaranya. Guru yang menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang baik maka kepentingan belajar anak didik 

terpenuhi. Peserta didik merupakan subyek belajar yang memasuki atmosfir 

suasana belajar yang diciptakan guru.  

Menurut Dick dan Carey (dalam Rusman, 2012: 132) pembelajaran adalah 

perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-

sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik atau siswa.  

Menurut Joyce & Well (dalam Rusman, 2012: 133) pembelajaran adalah suatu 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang 
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bahan-bahan  pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang 

lainnya.  

Jadi menurut peneliti, di dalam proses pembelajaran ada hubungan yang sangat 

erat antara pendidik dengan anak didik. Seorang pendidik harus berusaha 

semaksimal mungkin membuat proses pembelajaran menjadi suatu proses 

kegiatan yang menarik bagi siswa dan membuat siswa menjadi antusias dan 

tertarik. Pembelajaran konvensional masih menempatkan anak didik sebagai 

obyek pembelajaran dan guru sebagai subyeknya. Guru menjadi faktor yang 

sangat dominan dalam keseluruhan proses pembelajaran sehingga anak didik 

kedudukannya dalam proses pembelajaran menjadi kurang bermakna.  

Dengan metode  pembelajaran yang baru, kegiatan belajar mengajar 

menempatkan kedudukan murid dan guru menjadi setara. Anak didik merupakan 

subyek pembelajaran dan menjadi inti dari setiap kegiatan pembelajaran.  

Dalam kegiatan pembelajaran harus ada interaksi yang baik antara siswa dengan 

siswa, siswa dengan guru, antara siswa dengan bahan pembelajaran, bahkan antara 

siswa dengan dirinya sendiri, namun tetap dalam kerangka untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan bersama. 

2.3  Hasil Belajar  

Menurut Hamalik (2006: 30) hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar 

akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti.    
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Menurut Damiyati dan Mudjiono (2009)  menjelaskan bahwa hasil belajar 

merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi 

guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang 

lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelumnya belajar, dari sisi guru tindak 

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. 

Dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan belajar 

adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar 

dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang.   

Menurut Sadirman, (2011: 42) faktor – faktor yang mempengaruhi aktivitas dan 

hasil belajar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu :   

1. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor – faktor yang berasal dari dalam diri individu yang 

dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar individu.  

Faktor – faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan psikologis. 

a. Faktor fisiologis  

Faktor – faktor fisiologis ini mencakup faktor material pembelajaran, faktor 

lingkungan, faktor instrumental dan faktor kondisi individual subjek didik. 

b. Faktor psikologis  

Faktor – faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat 

mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama 

mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap dan 

bakat. 

2. Faktor eksternal 
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Faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat  digolongkan menjadi 

dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan  faktor lingkungan non sosial. 

a. Lingkungan sosial  

Lingkungan sosial sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman – teman sekelas 

dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa : 

- Lingkungan sosial masyarakat  

Kondisi lingkungan sosial masyarakat tempat tinggal siswa akan  

mempengaruhi hasil belajar siswa.  

- Lingkungan sosial keluarga 

Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar, ketegangan 

keluarga, sifat – sifat orang tua, demografi keluarga ( letak rumah ), 

pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas 

belajar siswa.  

b. Lingkungan non sosial  

Faktor – faktor yang termasuk lingkungan non sosial yaitu : 

- Lingkungan alamiah 

Lingkungan alamiah meliputi kondisi udara segar, tidak panas dan tidak 

dingin, sinar yang tidak terlalu terlalui silau / kuat, atau tidak terlalu 

lemah/gelap, suasana yang sejuk dan tenang. 

- Faktor instrumental 

            Perangkat instrumental yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan    

           dua macam. Pertama, hardware, seperti : gedung sekolah, alat – alat  

            belajar, fasilitas belajar, lapangan olah raga dan lain sebagainya. 

         Kedua, software, seperti kurikulum sekolah, peraturan – peraturan sekolah,   
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       buku  panduan, silabus dan lain sebagainya. 

- Faktor materi pelajaran 

            Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa begitu 

juga dengan metode mengajar guru, disesuaikan dengan kondisi 

perkembangan siswa. Karena itu, agar guru dapat memberikan kontribusi 

yang positif terhadap aktivitas belajar siswa, maka guru harus menguasai 

materi pelajaran dan berbagai metode mengajar yang dapat diterapkan 

sesuai dengan kondisi siswa.  

2.4 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD  

2.4.1 Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD  

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD bagi siswa adalah untuk 

mengembangkan keterampilan berbahasa Indonesia.Tujuan pembelajaran 

bahasa Indonesia sesuai dengan keterampilan kebutuhan, dan minatnya, 

sedangkan bagi guru adalah untuk mengembangkan potensi bahasa 

Indonesia siswa, serta lebih mandiri dalam menentukan bahan ajar 

kebahasaan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan 

siswa. BSNP (2006). 

Selain itu, tujuan umum pembelajaran sebuah Bahasa adalah memiliki 

peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial dan emosional 

peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari 

semua bidang studi. Dengan pembelajaran Bahasa memungkinkan 

manusia untuk saling berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling 

belajar dari yang lain dan untuk  meningkatkan  kemampuan intelektual 



13 
 

dan kesusasteraan merupakan salah satu sarana untuk menuju pemahaman 

tersebut. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah diharapkan  membantu siswa 

mengenal dirinya, budayanya dan budaya orang lain, mengemukakan 

gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut dan menemukan serta menggunakan 

kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. 

Dengan pembelajaran bahasa Indonesia  diharapkan  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 emosioanal dan sosial. 

5. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

budi pekerti, serta menigkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

6. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia (KTSP 2006)  

2.4.2 Manfaat Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD. 
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Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut: 

(1).  Sarana pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa 

(2). Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka 

pelestarian dan pengembangan budaya 

(3). Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan  

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

(4). Sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk 

berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah, 

(5). Sarana pengembangan penalaran, dan 

(6). Sarana pemahaman beragam budaya Indonesia melalui khazanah 

kesusasteraan Indonesia (Kurikulum KTSP, 2006) 

Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar diharapkan mampu 

mengembangkan dan mengarahkan siswa dengan segala potensi yang 

dimilikinya secara optimal, yaitu guru dapat mendorong siswa untuk berpikir 

secara kritis.  

Keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, terkait dengan 

kemampuan guru, baik sebagai perancang pembelajaran maupun sebagai 

pelaksana di lapangan. Selain itu, guru dituntut mampu melakukan 

pembaharuan khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan 

merancang pembelajaran berdasarkan pengalaman belajar siswa sehingga 

menghasilkan pembelajaran yang bermakna. 

 

2.4.3 Ruang Lingkup Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 
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Mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berorientasi pada hakikat  

pembelajaran Bahasa dan Sastra yang menyatakan bahwa belajar bahasa 

Indonesia adalah belajar menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selain itu, 

pembelajaran bahasa adalah pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran 

keterampilan. Selain pembelajaran keterampilan berbahasa (mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis),  

Pembelajaran bahasa dan sastra juga menghargai sastra dan mampu 

mengapresiasikan suatu karya sastra. Pada intinya, pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia diarahkan kepada usaha pengembangan keterampilan berbahasa 

siswa (Mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis) dan pengapresiasian 

karya sastra dan penciptaan karya sastra.  

Secara umum Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia terdiri atas 2 bidang 

besar, yaitu bidang bahasa dan bidang sastra. Pada pembelajaran bahasa, siswa 

diharapkan dapat menguasai semua keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Selain itu, pembelajaran bahasa juga berhubungan dengan ilmu-ilmu kebahasaan. 

Pada ilmu kebahasaan, siswa diharapkan mampu menggunakan bahasa dengan 

baik dan benar, baik dari penggunaan dan penulisan kata yang baku, penggunaan 

dan penulisan kalimat yang baku, maupun penggunaan dan penulisan kalimat 

efektif. Selain itu, ilmu kebahasaan juga berhubungan dengan pelafalan fonem 

sampai kata, penggunaan atau pembentukan kata, pembentukan kalimat, dan 

pembentukan paragraf. Selain keterampilan berbahasa, aspek yang ada dalam 

pembelajaran bahasa meliputi: 

1.      Fononologi, berhubungan dengan pelafalan fonem 
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2.      Morfologi, berhubungan dengan pembentukan kata 

3.      Sintaksis, berhubungan dengan pembentukan kalimat 

4.      Analisis Wacana, berhubungan dengan pembentukan wacana, baik paragraf 

maupun artikel.  

2.5 Pembelajaran  Keterampilan Berbicara  

 2.5.1  Hakikat Berbicara  

Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud bisa berupa 

gagasan, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain. Pengertian secara khusus 

banyak dikemukakan para pakar. Tarigan (dalam Saddhono, 2012: 34) 

mengemukakan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan.  

Berbicara adalah sarana untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang 

disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau penyimak.  

Konsep dasar berbicara sebagai sarana komunikasi mencakup sembilan hal, antara 

lain: 

1. Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan resiprokal 

2. Berbicara adalah proses individu berkomunikasi 

3. Berbicara adalah ekspresi kreatif 

4. Berbicara adalah tingkah laku  

5. Berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari 

6. Berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman 

7. Bernicara adalah sarana memperlancar cakrawala 
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8. Kemampuan linguistik dan lingkungan berkaitan erat. (Tarigan, 2008 : 34) 

9. Berbicara adalah pancaran pribadi 

2.5.2 Tujuan Berbicara 

Menurut Saddhono, (2012: 37) tujuan utama berbicara adalah untuk 

berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan, dan 

kemauan secara efektif, seyogyanya pembicara memahami makna segala sesuatu 

yang ingin dikomunikasikan. 

 Dia harus mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap pendengarnya, dan 

dapat dimanfaatkan untuk mengontrol diri apakah sudah mempunyai kesanggupan 

mengucapkan bunyi-bunyi dengan tepat, mengungkapkan fakta-fakta dengan 

spontan, dan menerapkan kaidah-kaidah bahasa yang benar secara otomatis.  

Saddhono juga menyatakan, bahwa tujuan berbicara  adalah sebagai berikut:  

a. Mendorong berbicara untuk memberi semangat, membangkitkan 

kegairahan, serta menunjukkan rasa hormat, dan pengabdian. 

b. Meyakinkan: pembicara berusaha mempengaruhi keyakinan atau sikap 

mental kepada  para  pendengarnya. 

c. Berbuat/ bertindak:    pembicara menghendaki tindakan atau reaksi fisik 

dari para maksud menggembirakan, menghibur para pendengar agar 

terlepas dari kerutinan yang dialami oleh pendengar. 

d. Memberitahukan:    pembicara berusaha menguraikan atau menyampaikan   

sesuatu kepada pendengar, dengan harapan agar pendengar mengetahui 

tentang suatu hal, pengetahuan dan sebagainya. 
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e. Menyenangkan:   pembicara bermaksud menggembirakan, menghibur para  

pendengar agar terlepas dari kerutinan yang dialami oleh pendengar. 

2.5.3 Jenis-jenis Berbicara  

Bila diperhatikan mengenai bahasa pengajaran akan kita dapatkan berbagai 

jenis berbicara, yaitu : 

a.  Berbicara menghibur, biasanya suasana santai, rileks dan kocak. Tidak 

berarti bahwa berbicara menghibur tidak dapat membawakan pesan 

dalam berbicara menghibur tersebut pembicara berusaha membuat 

pendengarnya senang gembira dan bersukaria. 

b.  Berbicara menginformasikan. Dalam  suasana serius, tertib dan hening. 

Berbicara menginformasikan pembicara berusaha berbicara jelas, 

sistematis dan tepat isi agar informasi benar-benar terjaga 

keakuratannya. 

c. Berbicara menstimulasi, berbicara menstimulasi juga berusaha serius, 

kadang-kadang terasa kaku, pembicara berkedudukan lebih tinggi dari 

pendengarnya dapat disebabkan oleh wibawa, pengetahuan, 

pengalaman, jabatan atau fungsinya yang memang melebihi 

pendengarnya.  

Berbicara menstimulasi, pembicara berusaha membangkitkan semangat 

pendengarnya sehingga pendengar itu bekerja lebih tekun, berbuat lebih 

baik, bertingkah lebih sopan, belajar lebih berkesinambungan. 

Pembicara biasa dilandasi oleh rasa kasih sayang, kebutuhan kemauan, 

harapan, dan inspirasi pendengar. 
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d. Berbicara meyakinkan, sesuai dengan namanya, bertujuan meyakinkan       

pendengarnya, suasananya pun bersifat serius, mencekam dan 

menegangkan. Pembicara berusaha mengubah sikap pendengarnya dari 

tidak setuju menjadi setuju, dari tidak simpati menjadi simpati dari 

tidak mau membantu menjadi mau membantu. Pembicara harus 

melandaskan pembicaraannya kepada argumentasi dan nalar, logis 

masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. 

e. Berbicara menggerakkan, juga menuntut keseriusan baik dari segi 

pembicara maupun dari segi pendengarnya. Pembicara dalam berbicara  

haruslah berwibawa, dan dapat menjadi panutan masyarakat 

Menurut Saddhono, (2012: 38) membedakan jenis berbicara ke dalam tiga macam 

yaitu: persuasife, instruktif, dan rekreatif.  

Berbicara Persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau 

memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Berbicara persuasif 

meliputi mendorong, meyakinkan, dan bertindak. 

Berbicara instruktif adalah berbicara yang menghendaki reaksi dari pendengar 

berupa pengertian yang tepat. Berbicara instruktif bertujuan untuk 

memberitahukan.  

Sedangkan berbicara rekreatif adalah berbicara yang menghendaki reaksi dari 

pendengar berupa minat dan kegembiraan.  Berbicara rekreatif bertujuan untuk 

menyenangkan.  
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Jenis-jenis berbicara tersebut menghendaki reaksi dari para pendengar yang 

beraneka ragam.  

2.5 Metode Pembelajaran   

2.6.1   Pengertian Metode   

Metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan  yang 

telah ditetapkan (Fatthurrohman,dkk. 2011 : 15)  

Menguasai metode mengajar merupakan keniscayaan, sebab seorang guru tidak 

akan dapat mengajar dengan baik apabila  tidak menguasai metode secara tepat. 

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 767) 

metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu 

maksud.  

Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa metode 

merupakan jalan atau cara yang ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan.  

2.6.2 Jenis-jenis Metode 

Menurut Sanjaya, ( dalam Abimanyu, 2010: 6-7) mengemukakan berbagai metode 

pembelajaran , baik metode pembelajaran yang lebih berpusat pada guru maupun 

metode pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Metode pembelajaran yang 

berpusat pada guru, meliputi: 

1. Metode ceramah 

2. Metode tanya jawab 

3. Metode demonstrasi 
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4. Metode diskusi 

5. Metode simulasi 

6. Metode pemberian tugas 

Metode pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, meliputi: 

1. Metode karya wisata 

2. Metode kerja kelompok 

3. Metode penemuan 

4. Metode sosiodrama 

2.7  Metode Sosiodrama  

Metode sosiodrama adalah suatu metode mengajar di mana guru memberikan 

kesempatan kepada murid untuk melakukan suatu kegiatan memainkan peran 

tertentu seperti yang terdapat dalam kehidupan masyarakat (Warsidi, dkk. 2008: 

179).    

Sosiodrama  merupakan metode mengajar dengan cara mempertunjukkan kepada 

siswa tentang masalah-masalah hubungan sosial, untuk mencapai tujuan 

pengajaran tertentu”.  

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa metode sosiodrama  

adalah salah satu bentuk metode belajar mengajar dengan jalan mendramakan/ 

memerankan sebuah dialog.  

Secara umum metode pembelajaran  bermain peran/sosiodrama (Role Playing) 

dapat digunakan apabila : 
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1) Pelajaran dimaksudkan untuk melatih dan menanamkan pengertian dan 

perasaan seseorang, 2) Pelajaran dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa 

kesetiakawanan sosial dan rasa  tanggung jawab dalam memikul amanah yang 

telah dipercayakan, 3) Jika mengharapkan partisipasi kolektif dalam mengambil 

suatu keputusan, 4) Apabila dimaksudkan untuk mendapatkan keterampilan 

tertentu sehingga diharapkan siswa mendapatkan bekal pengalaman yang 

berharga, setelah mereka terjun dalam masyarakat kelak, 5) Dapat menghilangkan 

rasa malu, di mana bagi siswa yang tadinya mempunyai sifat malu dan takut 

dalam berhadapan dengan sesamanya dan masyarakat dapat berangsur-angsur 

hilang, menjadi terbiasa dan terbuka untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, 6)  Untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh 

siswa sehingga amat berguna bagi kehidupan dan masa depannya kelak, terutama 

yang berbakat bermain drama, lakon film dan sebagainya, 7) Untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran peserta didik secara lebih kritis dan detail dalam 

pemecahan masalah, 8) Untuk meningkatkan pemahaman konsep dari materi yang 

diajarkan  

2.7.1 Kelebihan Metode Sosiodrama : 

a. Melatih peserta didik untuk berkreatif dan berinisiatif 

b. Melatih peserta didik untuk memahami sesuatu dan mencoba 

melakukannya 

c. Memupuk bakat peserta didik yang memiliki bibit seni dengan baik 

melalui sosiodrama yang sering dilakukannya dalam metode ini 

d. Memupuk kerja sama antar teman dengan baik 
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e. Membuat peserta didik merasa senang, karena dapat terhibur oleh 

fragmen teman-temannya. (Nurcholis, 2007 : 152) 

2.7.2 Kekurangan Metode Sosiodrama 

a. Pada umumnya yang aktif  hanya yang berperan saja  

b. Cenderung dominan unsur  kreasinya daripada kerjanya, karena untuk 

berlatih sosiodrama memerlukan banyak waktu dan tenaga 

c. Membutuhkan ruangan yang cukup luas 

d. Sering mengganggu kelas di sebelahnya. (Nurcholis, 2007 : 152) 

2.7.3 Penerapan  Metode  Sosiodrama  di kelas  VI  SD  Xaverius 3 

Bandarlampung. 

Pertemuan I 

A. Kegiatan Awal 

        -    Berdoa bersama untuk mengawali kegiatan pembelajaran. 

         -   Guru mengabsen kehadiran siswa dan menanyakan keadaan    

              siswa. 

                              -    Guru membacakan  drama pendek yang berjudul “Malin 

            Kundang” untuk menarik perhatian siswa terhadap materi     

           yang  akan dibelajarkan. 

      -    Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai isi drama     

             pendek yang dibacakan: 

 Dari daerah manakah asal cerita “Malin Kundang” ? 

 Siapakah  nama  tokoh dalam cerita “Malin Kundang” ? 

 Apakah amanat yang terkandung dalam drama “Malin    

 Kundang” ? 
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       - Guru memotivasi siswa dengan memberikan gambaran    

           manfaat mempelajari drama.  

B. Kegiatan Inti 

-  Siswa membentuk kelompok didampingi oleh guru. 

-  Siswa membacakan drama pendek tentang “Malin Kundang” 

-   Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pembelajaran   

drama pendek. 

-    Siswa menyusun naskah drama  dari cerita yang didengar.  

-   Siswa berlatih bermain peran 

-   Siswa memerankan drama pendek “ Malin Kundang” 

-   Siswa menceritakan kembali isi drama pendek yang baru    

    diperankan 

-   Guru bertanya jawab tentang hal- hal yang belum diketahui   

siswa. 

-  Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalah   

pemahaman, memberi penguatan dan penyimpulan. 

C. Kegiatan Penutup 

- Siswa bersama guru melakukan pembahasan tentang hal-hal 

penting dalam drama. 

- Siswa dan guru mengadakan refleksi tentang proses dan hasil 

belajar. 

- Siswa diberi tugas untuk menyimpulkan teks drama. 
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Pertemuan II  

A.  Kegiatan Awal 

- Berdoa bersama untuk mengawali kegiatan pembelajaran. 

- Guru mengabsen kehadiran siswa dan menanyakan keadaan siswa. 

- Guru memberikan ilustrasi untuk memusatkan perhatian siswa 

terhadap materi yang akan dibelajarkan. 

- Guru bertanya jawab tentang materi drama minggu yang lalu. 

B. Kegiatan Inti 

-  Siswa kembali membentuk kelompok didampingi oleh guru. 

- Siswa bersama kelompoknya menyusun naskah drama dari cerita 

pendek yang lain. 

- Siswa berlatih bermain peran 

- Siswa memerankan drama pendek sesuai naskah yang disusun. 

- Siswa menceritakan kembali isi drama pendek yang baru 

diperankan 

- Guru bertanya jawab tentang hal- hal yang belum diketahui siswa. 

- Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalah 

pemahaman, memberi penguatan dan penyimpulan. 

C. Kegiatan Akhir 

- Guru bersama siswa bertanya jawab tentang drama yang baru di 

perankan. 

- Siswa dan guru mengadakan refleksi tentang proses dan hasil 

belajar. 

- Siswa diberi tugas menyimpulkan isi drama yang diperankan. 
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2.8 Hipotesis Tindakan 

Jika pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan 

metode sosiodrama, maka keterampilan berbicara siswa SD Xaverius 3 

Bandar Lampung akan meningkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


