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APPLICATION OF THE METHOD OF PLAYING THE ROLE (ROLL 

PLAYING) TO ENHANCE THE ABILITI OF SPEAKING AT GRADE V 

SDN CAKRANEGARA 34 SCHOOL YEAR 2016/2017 

MAYANI 

(NIM E1E 212 136) 

ABSTRACT 

The problem of the research is how the application of the method of 

playing the role (role playing) to enhance the ability of speaking at grade V SDN 

34 Cakranegara. As for the purpose of this research is to improve the capability of 

speaking at grade V by using the method of playing the role (role playing). 

Mean while the methods in this study follow PTK, wich consist of two 

cycles, with the follow of the preparation of the planning act, inplementation 

measures, observasion and reflection. 

The instruments used to obtain data that is an instrument of assessment 

processes and results as well as the observations of the teachers to see how far the 

level of use of RPP researchers that have been used. Research proves that learning 

Indonesian Language by using the method of playing the role (role playing) can 

improve the ability to talk on the students. The average value of the class results 

assessment of students in cycle I, i.e. of 68.37 with the ketuntasa of classical 

learning reaches 52% and the number of students who are learning as much as 13 

in the complete cycle of II grade average rise reached 8.3 with ketuntasa of 

classical learning reaches 96% and the number of students who complete learning 

as much as 24 people. As for the assessment of the results of students in cycle I, 

i.e. of ketuntasan of classical learning with 64.2 reaches 52% and the number of 

students who complete learning as much as 13 people. In cycle II, the average 

value of the grade increases reached 85.5 with ketuntasan of classical learning and 

the number of students reaching the mastery learning as much as 96% of people. 

Thus it can be concluded that the ability of speaking grade V SDN 34 

Cakranegara can be improved by using the method of playing the role (role 

playing) 

 

Keywords: increase, the ability to speak, Play a role (Role Playing) 

 

 

 



4 
 

PENERAPAN METODE BERMAIN PERAN (ROLE PLAYING) UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA PADA SISWA KELAS V 

SDN 34 CAKRANEGARA TAHUN AJARAN 2016/2017 

Oleh: 

MAYANI 

(NIM E1E 212 136) 

ABSTRAK 

Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan metode bermain 

peran (role playing) untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa kelas 

V SDN 34 Cakranegara. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa kelas V dengan menggunakan 

metode bermain peran (role playing).  

Sementara itu metode yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti 

alur PTK, yang terdiri dari 2 siklus, dengan alur penyusunan perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Instrumen yang digunakan 

untuk memperoleh data yaitu instrumen penilaian proses dan hasil serta hasil 

observasi guru untuk melihat sejauh mana tingkat penggunaan RPP yang telah 

digunakan peneliti. Penelitian membuktikan bahwa pembelajaran Bahasa 

Indonesia dengan menggunakan metode bermain peran (role playing) dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa. Nilai rata-rata kelas hasil 

penilaian proses siswa pada siklus I yaitu sebesar 68,37 dengan ketuntasa belajar 

klasikal mencapai 52% dan jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 13 Pada 

siklus II rata-rata kelas meningkat mencapai 8,3 dengan ketuntasa belajar klasikal 

mencapai 96% dan jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 24 orang. 

Sedangkan untuk penilaian hasil siswa pada siklus I yaitu sebesar 64,2 dengan 

ketuntasan belajar klasikal mencapai 52% dan jumlah siswa yang tuntas belajar 

sebanyak 13 orang. Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat mencapai 85,5 

dengan ketuntasan belajar klasikal mencapai  dan jumlah siswa yang tuntas 

belajar sebanyak 96% orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

berbicara siswa kelas V SDN 34 Cakranegara dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan metode bermain peran (role playing)  

Kata kunci: peningkatan, Kemampuan Berbicara, Bermain Peran (Role Playing) 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Proses pembelajaran pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan 

keaktifan dan kreativitas belajar peserta didik (siswa) melalui berbagai 

interaksi dan pengalaman belajar. Oleh karena itu kegiatan pembelajaran 

hendaknya dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan 

proses mental dan fisik melalui interaksi antar siswa, siswa dengan guru, 

lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. 

Pembelajaran bahasa indonesia dirancang untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam menggunakan bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap karya kesastraan indonesia. 

Bahasa indonesia mencakup lima kompetensi dasar yaitu: aspek 

mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan sastra. Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di sekolah dasar (SD) bertujuan meningkatkan kemampuan 

siswa berkomunikasi lisan maupun tertulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap karya kesastraan manusia Indonesia. 

Kemampuan berbicara sangat penting untuk diajarkan di sekolah, 

karena kemampuan berbicara sangat berguna dalam kehidupan sehari-sehari 

siswa dan diperlukan sebagai salah satu dasar untuk berkomunikasi dengan 

individu lainnya. 

Berdasarkan pada standar isi (2006:328) siswa kelas V SD seharusnya 

mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, fakta secara lisan dengan 
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menanggapi suatu persoalan, menceritakan hasil pengamatan, atau 

wawancara. Standar kompetensi tersebut tersusun dalam kompetensi dasar 

yang telah ditetapkan dengan melakukan kegiatan berupa berwawancara 

sederhana dengan narasumber (petani, pedagang, nelayan, karyawan dll.) 

dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa. Hal tersebut 

diwujudkan dalam beberapa indikator pembelajaran yang dirancang oleh guru 

dan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yaitu siswa dapat mencermati 

persoalan atau masalah dan menanggapi masalah yang diajukan tersebut.  

Berdasarkan hasil observasi di SDN 34 Cakranegara kelas V, peneliti 

menemukan masalah dalam aspek kemampuan berbicara: yaitu guru mengajar 

hanya dengan penjelasan lisan (ceramah) dan kurang melibatkan siswa. proses 

pembelajaran di kelas pada umumnya lebih menekankan pada aspek kognitif 

yang lebih menekankan pada pemahaman bahan pengetahuan dan ingatan. 

Dalam situasi demikian siswa dituntut untuk menerima apa yang dianggap 

penting oleh guru dan menghafalnya. Di dalam kegiatan pembelajaran 

kemampuan berbicara khususnya berlangsung monoton dan membosankan. 

Padahal berbicara sebagai suatu kemampuan yang bisa dikuasai dengan 

latihan-latihan atau praktik-praktik berbicara secara teratur dan berencana. 

Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari siswa selalu melakukan dan 

dihadapkan pada kegiatan berbicara. Namun pada kenyataanya pembelajaran 

berbicara di sekolah belum maksimal, sehingga kemampuan siswa dalam 

berbicara pun masih rendah. 
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2. Rumusan Masalah Dan Kerangka Pemecahan Masalah 

1. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara pada siswa kelas V SDN 34 Cakranegara tahun ajaran 

2016/2017 ?” 

2. Cara pemecahan masalah 

Mengoptimalkan metode bermain peran (role playing) dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Adapun langkah-langkah 

dalam metode bermain peran (role playing) yaitu sebagai berikut: 

Langkah-langkah metode bermain peran. 

a. Guru menyusun/ menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. 

b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenanrio dalam 

waktu beberapa hari sebelum kegiatan belajar mengajar 

c. Guru membentuk kelompok siswa yang masing-masing 

beranggotakan 5 orang. 

d. Guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. 

e. Guru mengambil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakonkan 

skenario yang sudah dipersiapkan. 

f. Masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil mengamati 

skenario yang sedang diperagakan. 
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g. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberikan lembar 

kerja untuk membahas/ memberi penilaian atas penampilan masing-

masing kelompok. 

h. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. 

i. Guru memberikan kesimpulan dan evaluasi secara umum. 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 

metode bermain peran (role playing) untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara dengan menerapkan metode bermain peran siswa kelas V SDN 34 

Cakranegara tahun ajaran 2016/2017. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yaitu : 

1. Bagi Guru 

a. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam membantu guru 

untuk memilih dan menggunakan metode pengajaran yang tepat guna 

mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang harus 

dibuat guru sebelum mengajar.   

b. Penerapan metode bermain peran (role playing) membantu guru 

mengembangkan ke empat aspek berbahasa yaitu mendengarkan, 

berbicara, membaca dan menulis. Terutama pada berbicara yang akan 

mempengaruhi kemampuan berbicara siswa pada aspek kebahasaan 

yang lainnya. 
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2. Bagi Siswa 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan keaktifan 

siswa dalam proses belajar mengajar, merasa nyaman dan 

menyenangkan. 

b.  Hasil dari penelitian ini diharapkan membantu siswa dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat yang baik untuk perbaikan 

pembelajaran dan peningkatan mutu proses pembelajaran. 
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B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Deskripsi Teori  

1. Pengertian Berbicara 

Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan 

pikiran, gagasan, dan perasaan ( Tarigan, 1981:16). Berdasarkan pengertian 

tersebut berarti berbicara merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang 

untuk menyampaikan suatu pesan. Berbicara adalah suatu alat untuk 

mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar atau penyimak. Berbicara 

merupakan instrument yang mengungkapkan kepada penyimak (Suharyanti, 

2011:6). Dari penjelasan tersebut maka berbicara merupakan alat untuk 

mengkomunikasikan gagasan yang digunakan oleh seseorang untuk 

mengungkapkan pesan atau sesuatu kepada orang lain. Di dalam proses ini, 

terjadi pemindahan pesan dari komunikator (pembicara) kepada komunikan ( 

pendengar). 

Melihat pengertian berbicara di atas, dapat disimpulkan bahwa 

berbicara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau 

lebih, dimana ada yang berperan sebagai pembicara (komunikator) dan ada 

yang berperan sebagai pendengar (komunikan)  untuk menyampaikan suatu 

gagasan atau pemikiran yang telah disusun serta dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhan pendengar atau penyimak. Hal inilah yang kelak akan 

peneliti jadikan sebagai acuan dalam menerapkan metode bermain peran 
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(Role Playing) dalam upaya meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 

V SDN 34 Cakranegara.   

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian tindakan kelas dengan menggunakan berbagai  

metode pembelajaran dalam upaya meningkatkan kemampuan berbicara 

siswa, di antaranya:  

1. Indrayani (2013) dalam penelitiannya yang berjudul penerapan metode 

diskusi untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa kelas VI 

SDN 4 Suangi Kecamatan Sakra tahun pelajaran 2013/2014. Skripsi 

FKIP PGSD Universitas Mataram. Penelitian ini berkesimpulan bahwa 

dengan penerapan metode diskusi yang dirancang dan dipersiapkan 

dengan baik akan dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa 

dalam pembelajaran bahasa indonesia. 

2. Mardiani (2011) dalam penelitiannya yang berjudul mengefektifkan 

penggunaan media foto untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa 

kelas IV SDN 38 Ampenan. Skripsi FKIP PGSD Universitas Mataram. 

Melalui penelitian ini peneliti dapat membuktikan adanya peningkatan 

keterampilan berbicara siswa setelah menggunakan media foto dalam 

pembelajaran bahasa indonesia. 

3. Asmawati (2013) dalam penelitiannya yang berjudul peningkatan 

keterampilan berbicara dengan metode Team Quis pada siswa kelas IV di 

SDN 23 Ampenan tahun pelajaran 2012/2013. Skripsi FKIP PGSD 

Universitas Mataram. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam 
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proses belajar mengajar bahasa di sekolah, anak-anak mengembangkan 

kemampuan secara vertikal tidak secara horizontal. Maksudnya mereka 

sudah dapat mengucapkan perasaan secara lengkap meskipun belum 

sempurna. Oleh karena itu, agar keterampilan berbicara siswa dapat di 

optimalkan, guru perlu mencari alternatif–alternatif metode 

pembelajaran. Dan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui 

penerapan metode Team Quis keterapilan berbicara siswa dapat 

ditingkatkan. 

Atas dasar keberhasilan dari penelitian terdahulu tersebut yang 

mendorong peneliti untuk menguji cobakan teknik bermain peran (role 

playing) untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam mengaatasi 

masalah yang ada  di sekolah dasar. 

C. Kerangka Berpikir  

Metode mengajar yang biasa dilakukan oleh guru bahasa Indonesia 

adalah metode ceramah saja dan jarang melibatkan siswa. Oleh karena itu, 

siswa menjadi bosan, mengantuk, dan hanya mencatat saja. Maka tidak jarang 

siswa yang asalnya menyenangi pelajaran bahasa Indonesia, beberapa bulan 

kemudian menjadi tidak acuh sikapnya. Mungkin, salah satu penyebabnya 

adalah cara mengajar guru yang tidak cocok baginya. Untuk itu perlu 

dilakukan suatu metode pengajaran baru yang dapat menarik dan 

menyenangkan siswa. Salah satunya yaitu mengajar dengan metode role 

playing. Dalam metode pembelajaran ini siswa dituntut dapat bekerja sama 

untuk bermain peran sehingga nantinya akan timbul saling interaksi satu sama 
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lain. Pada metode pembelajaran role playing ini akan disediakan naskah 

drama yang harus diperankan oleh siswa secara berkelompok. 

Penggunaan metode role playing  ini dapat memotivasi siswa untuk 

aktif dalam proses pembelajaran serta dapat menunjang pencapaian prestasi 

belajar siswa. Disamping itu juga dengan menggunakan metode role playing 

role playing merupakan suatu alternatif bagi guru untuk menghindari metode 

yang monoton dalam proses belajar mengajar. Dengan keterlibatan siswa 

dalam proses belajar mengajar, maka akan tumbuh minat siswa pada 

pembelajaran bahasa Indonesia. Dan diharapkan penggunaan metode role 

playing akan bisa meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas V SDN 34 

Cakranegara tahun pelajaran 2016/2017. 

D. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kajian pustaka di atas, hipotesis penelitian yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah : jika penerapan metode bermain peran pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dilakukan secara optimal, maka kemampuan 

berbicara siswa kelas V SDN 34 Cakanegara akan meningkat. 
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C. METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanaakan di Sekolah Dasar Negeri 34 Cakranegara 

yang terletak di  Jalan Brawijaya Cakranegara Selatan. Alasan peneliti 

memilih SDN 34 Cakranegara sebagai tempat penelitian karena observasi 

awal dilaksanakan di sekolah tersebut dan peneliti melakukan wawancara 

dengan guru wali kelas dan beberapa siswa kelas V. Ternyata mereka 

memiliki kesulitan dalam berbicara. Oleh sebab itu saya mengangkat judul 

proposal penelitian tidakan kelas yang berjudul penerapan metode bermain 

peran (role playing) untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa 

kelas V SDN 34 Cakranegara tahun ajaran 2016/2017. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester I tahun Pelajaran 

2016/2017 bulan agustus.  Karena data yang diperoleh berdasarkan hasil 

observasi adalah data kemampuan berbicara siswa pada tahun ajaran 

2016/2017.  

B. Subjek dan Observer Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri 34 

Cakranegara dengan jumlah siswa 28 orang yang terdiri dari 16 siswa laki-laki 

dan 12 orang siswa perempuan. Subyek penelitian sangat heterogen dilihat 

dari kemampuannya, yakni ada sebagian siswa yang mempunyai kemampuan 

tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. 
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2. Observer Penelitian 

Adapun yang menjadi observer penelitian ini adalah guru kelas V 

SDN 34 Cakranegara pak Putu Oka Bujawan, A.Ma. 

C. Faktor yang diteliti 

1. Faktor Guru 

Aktivitas guru dalam menggunakan metode bermain peran (role 

playing) dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa, yaitu: 

a. Pemberian apersepsi. 

b. Penggunaan metode bermain peran. 

c. Pendampingan siswa dalam persiapan melakukan kegiatan drama 

dengan penerapan metode bermain peran. 

d. Interaksi siswa dengan guru. 

e. Menutup pembelajaran. 

2. Faktor Siswa 

Faktor yang diteliti terdiri dari dua hal, yaitu: 

a. Aktivitas belajar siswa  

1) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

2) Antusias siswa dalam mengerjakan tugas. 

3) Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

4) Mempresentasikan hasil kerjanya. 

5) Menyimpulkan pembelajaran. 

b. Kemampuan berbicara siswa, meliputi aspek: 

1) Kelancaran berbicara. 
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2) Ketepatan pelafalan dalam berbicara. 

3) Ketepatan intonasi dalam berbicara. 

4) Pemanfatan gerak tubuh 

5) Keberanian dalam berbicara. 

D. Variabel Penelitian 

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan untuk 

menghindarkan kesalahpahaman, perlu diberikan definisi operasional sebagai 

berikut: 

1. Definisi Oprasional Kemampuan Berbicara 

Kemampuan berbicara dalam penelitian ini adalah siswa mampu 

berkomunikasi lisan maupun tulis, baik itu mengungkapkan pikiran, 

pendapat, pesan, fakta secara lisan dengan menanggapi suatu persoalan, 

menceritakan hasil pengamatan, atau wawancara. 

2. Definisi Oprasional Metode Bermain Peran (role playing) 

Metode bermain peran (role playing) adalah suatu metode dalam 

proses pembelajaran dalam bentuk bermain peran. Penggunaan metode 

bermain peran dilakukan pada siswa kelas V SDN 34 Cakranegara. Cara 

ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. 
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E. Rancangan dan Langkah-langkah Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas ini dirancang untuk memperbaiki 

proses pembelajaran di kelas. PTK ini dilaksanakan dalam bentuk siklus. 

Setiap siklus terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan evaluasi sekaligus observasi serta refleksi. 

Menurut Arikunto, dkk (2006: 16) secara garis besar terdapat empat 

tahap model penelitian yang lazim dilalui, yaitu a.Perencanaan, b. 

Pelaksanaan, c. Pengamatan dan evaluasi, dan d. Refleksi.  

Adapun model untuk masing-masing tahapan adalah sebagai berikut: 
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Siklus 1 

Siklus 2 

Perencanaan 

Refleksi 
pelakasanaan 

perencanaan 

Pengamatan 

 dan 

Evaluasi 

Pengamatan 

Dan 

Eavaluasi 

Reflekasi pelakasanaan 
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D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Data 

Deskripsi data di ambil dari data kualitatif dan kuantitatif dimana data 

kualitatif mendiskripsikan dari awal sampai akhir penyelesaian siklus, 

kuantitatif deskripsi data berdasar perolehan skor yang diperoleh oleh siswa 

SDN 34 Cakranegara. Deskripsi data ini akan dijelaskan sesuai dengan tiap-

tiap siklusnya. 

B. Deskripsi Hasil Analisis Penelitian 

1. Hasil Penelitian Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan tindakan ini, peneliti merencanakan dan 

mempersiapkan RPP, menyiapkan lembar observasi guru dan rekan 

penelitian, menyiapkan fasilitas belajar, sumber belajar, media 

pembelajaran, menyiapkan ruangan dan pengaturan kelompok. Sebelum 

melaksanakan tindakan peneliti harus tampil secara maksimal dengan 

benar-benar menguasai sekenario atau RPP yang telah peneliti susun. 

Tak lupa peneliti merencanakan dan mempersiapkan penguatan ditengah-

tengah pembelajaran agar siswa lebih bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran pada siklus I nantinaya. Terakhir peneliti menyiapkan 

hadiah berupa permen agar siswa semakin termotivasi untuk memberikan 

penampilan terbaik ketika sedang bermain peran.  
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b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I 

dilaksanakan pada tanggal 21 dan 23 september 2016 pada jam 

pembelajaran pertama mulai pukul 07.30 s/d 09.15 di kelas V SDN 34 

Cakranegara. Dalam pelaksanaan tindakan ini, peneliti melaksanakan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun pada tahap 

perencanaan pembelajaran. Pada pelaksanaan tindakan siklus I peneliti 

melakukan dua kali pertemuan untuk pertemuan pertama, tindakan awal 

yang digunakan peneliti yaitu sesuai dengan sekenario pembelajaran atau 

RPP yang peneliti telah buat. Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran 

tersebut peneliti melakukan langkah demi langkah untuk mengetahui 

tingkat kemampuan berbicara siswa. Untuk kegiatan awal guru 

mengucapkan salam dan berdo’a, kemudian mengecek kehadiran siswa 

yang kemudian guru menyiapkan materi. Untuk membangkitkan 

motivasi siswa, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai atau 

tujuan serta manfaat pembelajaran yang ada kaitannya dengan kehidupan 

mereka sehari-hari setelah itu guru menggali pengetahuan awal siswa 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai materi untuk 

penelitian. 

Ketika berada pada kegiatan inti, guru menjelaskan sedikit materi 

tentang dialog sederhana, kemudian guru membagikan teks dialog 

sederhana. Setelah itu, guru meminta siswa untuk membagi diri menjadi 

8 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Ketika selesai 
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membentuk kelompok, guru menjelaskan ilustrasi yang berkenaan 

dengan memerankan tokoh dialog sederhana. Untuk lebih memberikan 

siswa pemahaman yang terfokus, guru memberikan contoh bermain 

peran yang dirasa tepat sesuai kompetensi yang ingin dicapai. Setelah 

guru menjelaskan ilustrasi materi dengan memerankan tokoh dialog, 

saatnya guru menjelaskan aturan yang akan dilakukan oleh siswa 

nantinya. Untuk memberikan penguatan, guru menyelingi dengan 

memberikan motivasi ditengah-tengah kegiatan inti berupa tepuk tangan. 

Guru meminta siswa untuk mendiskusikan teks dialog yang telah 

dibagikan tersebut kemudian memilih peran yang terbaik untuk 

ditampilkan di depan kelas. Guru mulai menunjuk kelompok siswa yang 

sudah siap ke depan kelas dengan cara membawa teks dialog untuk siklus 

I pertemuan I. Dan untuk siklus I pertemuan II mereka maju tampil 

bermain peran didepan kelas tanpa membawa teks dialog.  Ketika 

kelompok siswa maju untuk bermain peran guru meminta kelompok 

lainnya mengamati kelompok yang maju untuk memberi pendapat atau 

masukan ketika pentas didepan kelas. Selama bermain peran berlangsung 

guru mengawasi keaktifan siswa serta membimbing kelompok yang 

belum mendapat giliran. Pada akhir pembelajaran siklus I pertemuan I 

guru tidak melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Pada kegiatan 

akhir siklus I pertemuan I guru hanya memberi salam untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran. Guru melakukan evaluasi dan refleksi hanya di 

kegiatan pembelajaran siklus I pertemuan II. 
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Pada akhir kegiatan pembelajaran, guru mengajak siswa untuk 

melakukan evalusai dan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang 

telah dibahasnya. Kemudian memberikan siswa kesempatan unuk 

bertanya apabila ada hal-hal atau istilah asing yang belum dipahami dari 

awal hingga akhir pembelajaran. Setelah selesai siswa bertanya, guru 

menampilkan satu kelompok siswa yang dianggap paling bagus 

penampilannya sebagai penguatan diakhir pembelajaran. Hingga guru 

mengakhiri pertemuan siklus I. Akan tetapi semua pelaksanaan 

pembelajaran kurang maksimal maka dilakukanlah refleksi untuk 

memeperbaikinya pada siklus II. 

2. Hasil Penelitian Siklus II 

a. Tahap perencanaan  

Melihat pada kekurangan serta hambatan yang telah terjadi pada 

siklus I,maka peneliti terlebih dahulu merencanakan dan menyiapkan apa 

yang menjadi kendala atau kekurangan pada siklus I, persiapan dalam 

perencanaan penelitian ini diantaranya antara lain yaitu: dengan 

mempersiapkan RPP dan membuat sedikit perubahan kegiatan 

pembelajaran, menyiapkan ringkasan materi pembelajaran yang 

sebelumnya tidak disiapkan pada siklus I, menyiapkan lembar observasi 

guru dan rekan penelitian, menyiapkan fasilitas belajar, sumber belajar, 

media pembelajaran, menyiapkan ruangan dan pengaturan kelompok 

lebih awal karena biasanya waktu tersita untuk mengatur kelompok. 

Sebelum melaksanakan tindakan peneliti harus tampil secara maksimal 
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dengan benar-benar menguasai sekenario atau RPP yang telah peneliti 

susun. Tidak hanya itu pada tindakan siklus ke II  peneliti akan 

mencontohkan terlebih dahulu contoh bermain peran dengan gaya, 

mimik, ekspresi dan intonasi dari karakter tokoh dalam dialog agar 

nantinya semua siswa memahami karakter yang diperankan oleh 

kelompok mereka masing-masing. Tak lupa peneliti merencanakan dan 

mempersiapkan penguatan ditengah-tengah pembelajaran agar siswa 

lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada siklus II 

nantinaya. Terakhit peneliti menyiapkan hadiah berupa permen agar 

siswa semakin termotivasi untuk memberikan penampilan terbaik ketika 

sedang bermain peran. 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II 

dilaksanakan pada tanggal 5 dan 7 oktober 2016 pada jam pembelajaran 

pertemuan pertama mulai pukul 07.30 s/d 09.15 di kelas V SDN 34 

Cakranegara bersamaan dengan pelaksanaan observasi terhadap proses 

pembelajaran. Adapun proses pembelajaran mengacu pada rencana 

pembelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I.  

Pelaksanaan siklus II tidak jauh berbeda dengan siklus I hanya 

saja ada beberapa perubahan yang terjadi dikegiatan inti pada skenario 

pembelajaran yang telah peneliti buat. Untuk memperjelas kegiatan 

tersebut peneliti akan bahas dari kegiatan awal sampai akhir sebagai 

berikut. 



19 
 

Untuk mengawali pertemuan pada kegiatan awal, guru seperti 

biasa membuka pembelajaran dengan salam, setelah itu menyapa siswa 

dan memulai berdo’a setelah itu mengecek kehadiran siswa. Untuk 

diketahui bahwa pada siklus II ini semua siswa kelas V hadir pada saat 

pelaksanaan tindakan. Setelah guru memberi pertanyaan, kemudian 

mempersiapkan materi ajar supaya siswa fokus dan dapat memahami 

penjelasan yang peneliti sampaikan. Untuk menguatkan dan membuat 

stimulus siswa, guru memberikan motivasi dengan menjelaskan 

kompetensi yang ingin dicapai oleh siswanya ketika ia mampu bermain 

peran dan menguasai topik yang diperankannya. Karena keberanian itu 

sangatlah mahal. Tidak hanya itu guru masih memotivasi dengan 

menggali pengetahuan mereka dengan pertanyaan antara lain: siapa yang 

suka menonton TV ? film apakah yang anak-anak sukai ?, siapa yang 

suka main drama dll, sehingga semua siswa serentak aktif menjawab 

pertanyaan gurunya. 

Ketika berada pada kegiatan inti guru masih menjelaskan ilustrasi 

pembelajaran. Guru kemudian menjelaskan aturan-aturan yang harus 

diikuti siswa untuk mengikuti pelajaran supaya siswa benar-benar 

memahami apa yang mesti mereka kerjakan. Setelah itu guru kembali 

membagi kelompok yang telah sebelumnya dipakai pada siklus pertama, 

tiap kelompok terdiri dari 3 orang anggota perkelompok. Ketika mereka 

sudah mengerti tugas kelompok masing-masing guru sibuk memberikan 

bimbingan bagi siswa yang mengalami kesulitan pada siklus I dalam 
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mengungkapkan gagasannya. Setelah guru melakukan bimbingan, guru 

meyakinkan siswa untuk tampil semaksimal mungkin. Ditengah 

persipapan kelompok, guru mulai mengacak nomor kelompok mana yang 

akan mendapat giliran pertama. Guru mulai memberikan semangat 

kemudian memanggil kelompok siswa yang maju untuk menampilkan 

drama mereka. Ketika perwakilan kelompok temannya maju, kelompok 

yang lain mengamatikelompok yang maju sebagai bahan mereka untuk 

menyanggah dan atau meberi masukan baik itu pesan dan kesan 

penampilan kelompok tersebut apabila terdapat kekurangan dari cara 

mereka menampilkan dramanya. Ketika siswa selesai pentas, guru 

meminta siswa untuk memberi kesan dan pesan apabila ada kekurangan 

dari penokohan mereka dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

seputar drama yang mereka tampilkan. Guru memberikan pemahaman 

atau meluruskan pemahaman kepada seluruh siswa dengan memantapkan 

jawaban kelompok yang maju. Begitu seterusnya sampai semua 

kelompok selesai bermain peran. 

Mengakhiri kegiatan guru bersama-sama siswa menyimpulkana 

kegiatan pembelajaran hari ini kemudian melakukan evaluasi dan refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah berlangsung. Setelah mengadakan reflekai 

guru meminta menanyakan hal-hal yang belum dipahami mereka selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan akhir selesai, dengan 

begitu guru menutup pembelajaran dengan salam. 
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E. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Penerapan Metode role playing dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa kelas V SDN 34 Cakranegara pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia tahun pelajaran 2016/2017. Adapun tahap-tahap penerapan metode 

role playing yang dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas V 

SDN 34 Cakranegara adalah sebagai berikut. 

(a) Guru membagikan beberapa teks dialog sederhana dan teks percakapan 

sederhana yang dijadikan sebagai contoh. 

(b) Siswa membaca teks dialog. 

(c) Siswa ditunjuk secara acak untuk tampil memainkan peran tokoh teks 

dialog atau percakapan yang telah dibagikan. 

(d) Setelah siswa memahami isi skenario cerita yang sudah dibaca, guru 

membagi siswa menjadi bebrapa kelompok dengan anggotanya tiga 

orang. 

(e) Siswa berlatih memerankan peran atau tokoh-tokoh yang ada dalam 

skenario dialog sederhana / percakapan sederhana 

Peningkatan kemampuan berbicara pada siswa kelas V SDN 34 

Cakranegara dengan menerapkan metode role playing dapat dilihat dari 

persentase ketuntasan klasikal pada siklus I yaitu 56,4% meningkat pada 

siklus II menjadi 91,8%. Keberhasilan pembelajaran juga terlihat pada 

perolehan persentase aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru. 

Aktivitas belajar siswa meningkat dari siklus I yaitu 76,38% meningkat 
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menjadi 92,96% dengan kategori cukup aktif dan aktivitas mengajar guru 

meningkat dari 77,78% menjadi 94,44% dengan kategori baik. Hasil 

penelitian tersebut membuktikan bahwa aktivitas guru dan siswa serta 

kemampuan berbicara siswa kelas V SDN 34 Cakranegara pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia sudah meningkat.   

B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk Siswa 

a. Bagi siswa, hal dasar yang dilakukan adalah tidak mengganggap mata 

pelajaran Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran yang sulit dan 

membosankan.  

b. Siswa hendaknya meningkatkan kepercayaan dirinya dalam berbicara 

dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Untuk Guru 

a. Bagi semua guru atau tenaga pendidik SDN 34 Cakranegara 

hendaknya mengoptimalkan penggunaan metode role playing agar 

dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa tidak hanya pada 

kelas V melainkan pada seluruh siswa yang masih belum memiliki 

keberanian dalam berbicara.  

b. Untuk mengoptimalkan penerapan metode role playing, guru 

hendaknya lebih aktif dalam membimbing siswa sehingga hasil yang 

diperoleh lebih meningkat.  
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c. Tidak hanya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru dianjurkan 

untuk mengujicobakan metode role playing pada seluruh mata 

pelajaran di sekolah.  

3. Untuk Sekolah 

Sekolah hendaknya dapat mempertimbangkan metode role playing dalam 

mata pelajaran lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di sekolah.  
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