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Abstract : This study aims to improve speaking skills through the method of role playing on fifth  

grade at Keagungan 05 Elementary School West Jakarta, with total subjects were 30 students. This 

research was conducted in March-April 2019 on second semester 2018/2019. In the first cycle 

students who obtained a value of ≥70 obtained a percentage of 63.3%, while in the second cycle 

reached 90%. These results indicate that the use of role playing methods in learning Bahasa can 

improve the speaking skills on fifth grade students at Keagungan 05 Elementary School,  West 

Jakarta. Based on the observation of the learning process by applying the role playing method in 

Bahasa subject, the percentage of teacher activity in the first cycle of the second meeting was 76.6%. 

For monitoring activity actions at the second meeting was 75%. In cycle II the monitoring of teacher 

activity measures gets the second meeting was 93.3% and for student activities at the second meeting 

was 91.6%. The implication of this research is the speaking skills on fifth grade students of 

Keagungan 05 Elementary School West Jakarta can be increased in learning Bahasa with role playing 

method. 

Keywords: Speaking Skills, Role Playing Methods. 

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara melalui metode 

bermain peran kelas V Sekolah Dasar Negeri Keagungan 05 Pagi Jakarta Barat yang berjumlah 30 
peserta didik. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-April 2019 semester genap tahun ajaran 

2018/2019. Pada siklus I peserta didik yang memperoleh nilai ≥70 mencapai 63,3%, sedangkan pada 

siklus II mencapai 90%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metode bermain peran dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik di kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Keagungan 05 Pagi Jakarta Barat. Berdasarkan hasil pengamatan proses 

pembelajaran dengan menerapkan metode bermain peran pada pembelajaran bahasa Indonesia 

memperoleh presentase hasil pengamatan tindakan aktivitas guru pada siklus I pertemuan  ke-2 
sebesar 76,6%. Untuk pemantauan tindakan aktivitas pada pertemuan ke-2 sebesar 75%. Pada siklus  

II pemantauan tindakan aktivitas guru mendapatkan hasil pertemuan ke-2 sebesar 93,3% dan untuk 

tindakan aktivitas peserta didik pada pertemuan ke-2 sebesar 91,6%. Implikasi dari penelitian 
tindakan kelas ini adalah keterampilan berbicara peserta didik kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Keagungan 05 Pagi Jakarta Barat dapat meningkat dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan 

metode bermain peran. 

Kata kunci : Keterampilan Berbicara, Metode Bermain Peran. 
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PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan faktor yang 

sangat penting yang dapat digunakan 

untuk merealisasikan bakat-bakat yang 

dibawa manusia sejak lahir, sehingga 

manusia mempunyai keterampilan yang 

dapat digunakan untuk menghidupi dirinya 

oleh karena itu, pendidikan memegang 

peranan penting dalam mengembangkan 

kemampuan maupun keterampilan setiap 

individu. Selain itu pendidikan juga akan 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dalam menjamin keberlangsungan 

pembangunan suatu bangsa sehingga 

peningkatan sumber daya manusia melalui 

pendidikan merupakan hal penting yang 

harus diperhatikan. 

Sejalan dengan hal tersebut pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana dalam 

meningkatkan pengembangan potensi 

peserta didik. Pendidikan tersebut 

berfungsi membentuk watak peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 

menjadi dasar dilaksanakanya pendidikan 

tersebut adalah agar menjadi manusia yang 

beriman, bertakwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Tahap awal pendidikan bagi anak untuk 

meningkatkan kemampuan potensi dirinya 

yaitu pendidikan di sekolah dasar, pada 

tahap ini kemampuan anak mulai 

ditingkatkan dan dikembangkan melalui 

pembelajaran di sekolah, pembelajaran 

yang akan dilakukan yaitu pembelajaran 

yang akan menjadi bekal di kehidupan 

sehari-hari dan di masa yang akan datang. 

Pada jenjang sekolah dasar ada beberapa 

pembelajaran yang diajarkan pada peserta 

didik, salah satunya adalah bahasa 

Indonesia yang merupakan pengantar atau 

penghela dari setiap kegiatan 

pembelajaran. 

Bahasa Indonesia memiliki empat 

keterampilan yang harus dikuasai peserta 

didik, keempat keterampilan tersebut yaitu 

menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis. Peserta didik yang memiliki 

keterampilan berbahasa dengan baik maka 

akan terampil dalam berkomunikasi. 

Peserta didik dalam berinteraksi harus 

menggunakan bahasa yang benar dan jelas 

dalam menyampaikan pesan oleh karena 

itu, peserta didik harus memiliki keempat 

keterampilan tersebut. 

Dari keempat keterampilan tersebut 

salah satu keterampilan yang harus dikuasi 

peserta didik adalah keterampilan 

berbicara, karena peserta didik diharapkan 

memiliki kemampuan berkomunikasi yang 

baik supaya pada saat berinteraksi dengan 
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lawan bicara dapat tersampaikan ide, 

gagasan dan perasaanya dengan mudah 

dipahami. Berbicara dibutuhkan seseorang 

dalam melakukan komunikasi di 

kehidupan sehari-hari, seperti memberi 

arahan, meminta bantuan, meminjam 

barang, mencari informasi dan menyatakan 

terima kasih. Sebagai manusia,  

komunikasi amat penting. Hal ini 

memudahkan menukar pengalaman, saling 

mengemukakan dan menerima pikiran, 

saling mengutarakan perasaan atau saling 

mengekspresikan, serta menyetujui suatu 

pendirian atau keyakinan. 

Menurut Cicih berbicara adalah 

beromong, bercakap, berbahasa, 

mengutarakan isi pikiran, melisankan 

sesuatu yang dimaksud (Suarsih, 2018). 

Berbicara merupakan penyampaian pesan 

yang digunakan melalui bahasa lisan untuk 

menyampaikan ide dan gagasan yang akan 

disampaikan. 

Sejalan dengan hal tersebut menurut 

Tarigan berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau 

kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan serta menyampaikan pikiran, 

gagasan dan perasaan (Tarigan, 2008). Jadi 

berbicara selain mengucapkan bunyi 

bahasa atau kata juga bertujuan untuk 

mengekspresikan, menyampaikan ide, 

gagasan dan perasaan kepada lawan bicara 

dengan intonasi, rangkaian nada dan gestur 

tubuh. Sebagai pembicara harus menguasai 

isi pesan yang akan disampaikan dengan 

cara berbicara yang mudah dipahami oleh 

lawan bicara agar pesan yang akan 

disampaikan dapat dipahami. 

Berbicara merupakan salah satu jenis 

keterampilan berbahasa ragam lisan yang 

bersifat produktif (Permana, 2015). 

Kegiatan berbicara dilakukan untuk 

mengadakan hubungan sosial dan 

berkomunikasi melalui bahasa lisan, 

dikatakan produktif karena dalam 

berbicara seseorang dapat menghasilkan 

informasi dari pembicara. 

Untuk memiliki keterampilan dalam 

berbicara tidaklah mudah, harus sering 

berlatih dan praktik agar pada saat 

menyampaikan pesan pada lawan bicara 

dapat tersampaikan dengan mudah 

dipahami oleh lawan bicara. Oleh karena 

itu, keterampilan berbicara pada dasarnya 

harus dimiliki oleh setiap individu karena 

berbicara memiliki peranan yang sangat 

penting dalam aktivitas sehari-hari, 

seseorang yang memiliki keterampilan 

berbicara yang baik akan mudah dalam 

bergaul baik di rumah ataupun di sekolah. 

Keterampilan berbicara memang perlu 

dilatih sejak dini pada peserta didik saat 

duduk dibangku sekolah dasar, dengan 

mempunyai keterampilan berbicara peserta 

didik mampu mengekspresikan pikiran dan 

perasaannya secara cerdas sesuai situasi 
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pada saat sedang berbicara. Keterampilan 

berbicara merupakan komponen berbahasa 

yang paling kompleks dan memerlukan 

latihan berkelanjutan untuk mencapai 

tingkat yang paling mahir (Jaya, 2017). 

Semakin lama keterampilan berbicara 

dilatih semakin sempurna dalam artian 

strukturnya semakin benar, pilihan katanya 

semakin tepat serta kalimatnya semakin 

bervariasi. Dengan begitu peserta didik 

dapat berbicara di depan teman-temannya 

atau orang lain dapat memperhatikan  

aspek kebahasaan dan non kebahasaan. 

Menurut Nera Ayuandia keterampilan 

berbicara adalah kemampuan seseorang 

untuk mengungkapkan apa yang ia ingin 

ungkapkan melalui bahasa lisan dengan 

fonologi (bunyi), kosa kata, struktur 

kalimat dan kelancaran (ketepatan) yang 

tepat sebagai alat yang dimanfaatkan untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

orang lain dalam kehidupan sehari-hari 

(Nera Ayuandia, 2017) 

Berbicara merupakan suatu proses 

komunikasi antara pembicara dengan 

lawan bicaranya dengan maksud 

menyampaikan perasaan, ide, gagasan atau 

informasi yang dimiliki pembicara. Dalam 

berbicara terdapat aspek kebahasaan yang 

mendukung keterampilan berbicara 

seseorang. Hal tersebut diungkap 

Djiwandono aspek-aspek kebahasaan yang 

dapat menunjang keterampilan berbicara 

yaitu aspek kebahasaan, aspek non- 

kebahasaan (Halida, 2011). Adapun aspek 

kebahasaan yaitu: 

1. Lafal 

Pengucapan lafal yang jelas sangat 

membantu pembicara dalam 

menyampaikan informasi dan lawan bicara 

dapat memahami dengan jelas. 

2. Intonasi 

Penerapan intonasi yang benar juga 

diperlukan karena terkadang seseorang 

menggunakan intonasi dengan tidak benar 

akan menimbulkan salah paham atau salah 

mengartikan informasi yang didapat, 

misalnya intonasi saat bertanya kepada 

seseorang dan memberikan pernyataan. 

3. Pilihan kata 

Pemilihan kata dalam berkomunikasi 

harus tepat supaya mudah dipahami oleh 

lawan bicara. 

4.  Struktur atau susunan kalimat 

Penggunaan susunan kalimat  juga perlu 

diperhatikan karena terkadang penempatan 

kata yang salah akan menimbulkan makna 

ganda. Hal ini sering terjadi pada 

seseorang yang biasa berbicara atau 

bercakap-cakap menggunakan bahasa 

daerah. Bagi sekelompok orang yang 

terbiasa menggunakan bahasa daerah satu 

sama   lain   akan   mudah  memahaminya, 
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namun bagi orang lain tidak terbiasa maka 

akan menimbulkan kebingungan tersendiri. 

Adapun unsur non-kebahasaan yaitu: 

 
1. Keberanian 

Keberanian dalam mengungkapkan 

pendapat, seperti anak mampu 

menceritakan pengalaman yang 

dialaminya. Selain itu, keberanian untuk 

berpihak terhadap gagasan yang diyakini 

kebenarannya. 

2. Kelancaran 

Lancar dalam berbicara sangat 

ditunjang oleh penguasaan materi atau 

bahan pembelajaran dengan baik. 

Seseorang yang menguasai materi yang 

dimiliki akan lebih lancar berbicara dan 

memiliki kosa kata. 

3. Ekspresi gerak-gerik tubuh 

Ekspresi tubuh sangat diperlukan dalam 

menunjang keefektifan berbicara. Arti 

pembicaraan tersebut dapat dipahami 

melalui ekspresi tubuh yang ditunjukkan 

pembicara. 

Pada dasarnya tujuan utama berbicara 

adalah berkomunikasi. Menurut Dhieni 

tujuan berbicara adalah untuk 

memberitahukan, melaporkan, menghibur 

dan meyakinkan seseorang yang terdiri 

dari aspek kebahasaan dan non kebahasaan 

(Dhieni, 2007). Sejalan dengan Dhieni 

menurut Tarigan berbicara memiliki 

beberapa maksud umum sebagai berikut: 

1) memberitahukan dan melaporkan 2) 

menjamu dan menghibur 3) membujuk, 

mengajak dan meyakinkan (Tarigan, 

2008). 

Berbicara menempati kedudukan yang 

penting karena merupakan ciri 

komunikatif, dikatakan demikian karena 

dalam kehidupan sehari-hari peserta didik 

tidak lepas dari berbicara, selain itu dalam 

lingkungan sekolah khususnya pada saat 

pembelajaran berlangsung peserta didik 

diharapkan memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik agar proses 

pembelajaran dapat berlangsung multiarah 

sekaligus peserta didik dapat memberi 

informasi kepada guru jika ada materi 

pelajaran yang belum dipahami, namun hal 

ini masih jarang terjadi saat pembelajaran 

berlangsung. Selain itu ketika guru 

memberi kesempatan untuk bertanya 

peserta didik merasa malu, takut, gugup 

dan tertekan untuk bertanya dan 

mengungkapkan ide, gagasannya. Peserta 

didik kurang percaya diri dan kurang 

terampil dalam menyampaikan ide dan 

gagasan yang mereka miliki oleh karena 

itu, keterampilan berbicara kurang 

diperhatikan oleh guru karena guru masih 

terfokus pada keterampilan membaca, 

menulis dan menyimak. Selain itu peserta 

didik belum menguasai faktor-faktor 

kebahasaan, seperti ketepatan bunyi, 
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intonasi dan pemilihan kata dan masih 

terlihat juga peserta didik kurang 

menguasai aspek-aspek berbicara, seperti 

kosa kata, pelafalan dan struktur kalimat, 

aspek-aspek tersebut harus saling berkaitan 

karena pada saat seseorang melakukan 

percakapan dengan lawan bicara pesan 

yang disampaikan harus jelas dan mudah 

dipahami. 

Hal tersebut sejalan dengan 

pengamatan di kelas V Sekolah Dasar 

Negeri Keagungan 05 Pagi Jakarta Barat, 

masih terlihat kurang terampil dalam 

berbicara. Banyak peserta didik dalam 

berbicara di depan kelas masih 

menggunakan kaidah berbicara yang 

kurang baik dan benar masih  

menggunakan kosa kata yang tidak baku, 

pelafalan yang kurang jelas dan 

penggunaan struktur kalimat yang tidak 

baku karena peserta didik dalam berbicara 

dengan teman sebayanya menggunakan 

bahasa sehari-hari yang non-formal, selain 

itu peserta didik sudah terbiasa salah 

dalam menggunakan pelafalan, begitu juga 

dengan kosa kata dan struktur kalimat 

yang tidak baku karena peserta didik tidak 

terbiasa menggunakan kosa kata dan 

struktur kalimat yang tepat saat berbicara 

dengan orang lain secara formal. 

Selain itu guru saat mengajar mata 

pelajaran bahasa Indonesia masih 

menggunakan metode pembelajaran yang 

kurang menarik perhatian peserta didik, 

guru masih menggunakan metode 

ceramah, diskusi, tanya jawab dan 

pengamatan. Sebaiknya guru 

menggunakan metode yang lebih kreatif, 

inovatif dan menyenangkan yang dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara 

peserta didik dan tertarik mengikuti 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

Dalam hal ini, permasalahan tersebut 

perlu diatasi dengan cara melaksanakan 

pembelajaran yang kreatif, menyenangkan 

dan dapat memotivasi peserta didik. Proses 

pembelajaran pada jenjang sekolah dasar 

harus interaktif, inspiratif, dan memotivasi 

peserta didik agar aktif dalam belajar. 

Proses pembelajaran seperti itu harus 

terangkum dalam metode pembelajaran 

yang digunakan. Metode pembelajaran 

yang baik seharusya terdapat metode yang 

menyenangkan  sehingga  dapat 

meningkatkan minat belajar pesera didik, 

oleh karena itu peneliti menggunakan 

metode yang kreatif untuk melatih 

keterampilan berbicara dengan 

menggunakan metode bermain peran. 

Metode bermain peran adalah peserta didik 

diajak bermain untuk memerankan 

individu-individu yang akan mengatasi 

permasalahan, dalam metode bermain 

peran peserta didik akan menghayati 
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peran-peran yang dimainkannya dan 

metode pembelajaran ini akan membuat 

peserta didik aktif dan kreatif dalam 

pembelajaran serta peserta didik akan 

dilatih untuk terampil dalam berbicara. 

Selain itu metode bermain peran akan 

membuat anak menjadi senang dalam 

belajar khususnya pada pelajaran bahasa 

Indonesia karena karakteristik peserta 

didik sekolah dasar  yang  berusia 6 sampai 

12 tahun masuk pada tahap akhir masa 

anak-anak, dimana pada masa ini anak 

mempunyai minat dan kegiatan bermain 

yang luas sehingga disebut usia bermain. 

Selain itu peserta didik senang merasakan 

atau melakukan/memperagakan sesuatu 

secara langsung, senang bermain dan 

senang bergerak. Menurut Jean Piaget, 

perkembangan manusia melalui empat 

tahap perkembangan kognitif dari lahir 

sampai dewasa, yaitu sensori-motorik (0-2 

tahun), praoprasional (2-7 tahun), 

oprasional (7-11 tahun), oprasional formal 

(11 tahun-dewasa). Setiap tahap ditandai 

dengan munculnya kemampuan intelektual 

baru dimana manusia mulai mengerti  

dunia yang bertambah kompleks. Pada 

peserta didik kelas V Sekolah Dasar 

terdapat pada tahap oprasional karena pada 

kelas  V  Sekolah  Dasar  berkisaran antara 

11 tahun dimana peserta didik mampu 

berpikir logis, mampu konkret 

memperhatikan   lebih   dari   satu dimensi 

sekaligus dan juga dapat menghubungkan 

dimensi ini satu sama lain, kurang 

egosentris dan belum bisa berpikir abstrak 

(Djiwandono, 2006). 

Anak-anak usia sekolah ini memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan anak- 

anak yang usianya lebih muda. Ia senang 

bermain, senang bergerak, senang bekerja 

dalam kelompok, dan senang merasakan 

atau melakukan sesuatu secara langsung 

(Desmita, 2014). Oleh sebab itu, guru 

hendaknya mengembangkan pembelajaran 

yang mengandung unsur permainan, 

mengusahakan siswa berpindah atau 

bergerak, bekerja atau belajar dalam 

kelompok, serta memberikan kesempatan 

untuk terlibat langsung dalam belajar. 

Menurut Djamarah bermain peran 

merupakan cara mengajar yang 

memberikan kesempatan anak didik untuk 

melakukan kegiatan memerankan peran 

tertentu yang terdapat dalam kehidupan 

masyarakat (Murtadlo, 2016). Metode 

bermain peran ini juga mengajak peserta 

didik untuk memerankan kegiatan dalam 

kehidupan nyata yang terjadi pada 

kehidupan sehari-hari. 

Selain itu metode bermain peran adalah 

menghadirkan persoalan dalam 

komunikasi yang dijalin antara guru dan 

siswa (Kurniawan, 2015). Melalui 

komunikasi peserta didik dapat 
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memecahkan persoalan yang dibantu oleh 

guru, peserta didik akan diajak bermain 

memerankan individu-individu yang akan 

mengatasi permasalahan tersebut, selain  

itu peserta didik akan menghayati peran- 

peran yang dimainkannya. Maka dari itu 

metode bermain peran akan membuat 

peserta didik aktif dan kreatif dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan yang telah 

dijelaskan di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul 

“Meningkatkan Keterampilan Berbicara 

Melalui Metode Bermain Peran Kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Keagungan 05 Pagi 

Jakarta Barat”. 

Penelitian mengenai meningkatkan 

keterampilan berbicara sudah banyak 

dilakukan salah satunya penelitian yang 

telah dilakukan oleh Tania Rahmawati 

Putri pada tahun 2017 dengan judul “upaya 

meningkatkan keterampilan berbicara 

dalam presentasi melalui pendekatan 

kontekstul siswa kelas III Sekolah Dasar 

Negeri Curug 5 Cimanggis Depok” (Putri, 

2017). Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara 

dalam presentasi dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual pada siswa kelas 

III di Sekolah Dasar Negeri Curug 5 

Cimanggis Depok. Penelitian ini 

menyimpulkan adanya peningkatan 

keterampilan berbicara dalam presentasi 

melalui pendekatan kontekstual di kelas III 

Sekolah Dasar Negeri Curug 5 Cimanggis 

Depok. Hal ini dapat dilihat dari 

keterampilan berbicara dalam presentasi 

mengalami peningkatan dari siklus I 

65,94% dan pada siklus II mencapai 

84,63%. Dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual 

dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara dalam presentasi siswa. 

Kemudian penelitian tindakan kelas 

yang relevan dilakukan oleh Muhammad 

Diaz Syafi’i yang berjudul “upaya 

meningkatkan minat dan hasil belajar 

siswa kelas III A mata pelajaran fiqh 

dengan metode role playing di Madrasah 

Islam Sunan Pandan Aran Sleman” 

(Syafi’i, 2013). Penelitian ini dilaksanakan 

dalam dua siklus. Pada penelitian ini 

terjadi peningkatan minat belajar siswa 

antara prasiklus dan siklus I yaitu 19,06%, 

dan prasiklus dengan siklus II meningkat 

sebesar 25,27% sedangkan rata-rata 

peningkatan dari prasiklus ke siklus yaitu 

sebesar 22,16%. Selain itu adanya 

peningkatan pada hasil belajar siswa yaitu 

pada tes prasiklus sebesar 70 pada siklus I 

sebesar  88,125  dan  siklus  II  sebesar 96, 

25. Jadi pada penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa penerapan metode role 

playing (bermain peran) dapat 

meningkatkan   minat    dan   hasil   belajar 
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siswa pada pelajaran Fiqh di kelas III di 

Madrasah Islam Sunan Pandan Aran 

Sleman. 

Selanjutnya penelitian yang relevan 

berikutnya adalah penelitian oleh Wina 

Widyawati dengan judul “Penerapan 

Metode Bermain Peran Untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar 

IPS Tentang Pergerakan Nasional Pada 

Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Tenjolaya 2” (Widyawati, 2016). 

Penelitian ini menyimpulkan adanya 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPS. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan 

sebanyak tiga siklus, diperoleh 

peningkatan presentase pada siklus I rata- 

rata 62,67 dan pada siklus II meningkat 

menjadi rata-rata 75,67 serta pada  siklus 

III meningkat kembali nilai rata-rata 

menjadi 90. Dengan paparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan metode 

bermain peran dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Kemudian hasil penelitian berikutnya 

oleh Rizky Gumilar Hikmatulloh dengan 

judul “penerapan metode bermain peran 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar ilmu pengetahuan sosial di sekolah 

dasar pada materi tokoh-tokoh sejarah 

pada masa hindu, budha, dan islam di 

Indonesia” (Hikmatulloh, 2016). Pada 

penelitian ini menunjukkan adanya 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

peserta didik. Peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar ditunjukkan dengan 

meningkatnya skor rata-rata yaitu 3,7 pada 

prasiklus, menjadi 3,8 pada siklus I, dan 

4,2 pada siklus II. Dengan demikian dapat 

disimpulkan pada penelitian ini 

menunjukkan peningkatan yang baik, hasil 

pelaksanaan siklus II menunjukkan peserta 

didik yang lulus yaitu 100% dengan nilai 

KKM 60. 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian 

tindakan kelas, bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara 

melalui metode bermain peran kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Keagungan 05 Pagi 

Jakarta Barat. 

Desain penelitian yang digunakan 

peneliti ialah Kemmis dan Mc. Taggart. 

Penelitian ini dilakukan sebanyak dua 

siklus dan setiap siklus melalui empat 

tahapan yaitu perencanaan (planning), 

pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflectin). 

Pemeriksaan keabsahan data didapatkan 

dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

observer. Hasil pengamatan tersebut 

didapatkan melalui instrumen pemantau 

tindakan aktivitas guru dan instrumen 

pemantau tindakan aktivitas peserta didik 
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yang telah divalidasi dan diambil setiap 

berlangsungnya pembelajaran dengan 

menerapkan metode bermain peran yang 

terdiri dari 15 butir pernyataan aktivitas 

guru dan 15 butir pernyataan aktivitas 

peserta didik yang telah disusun 

berdasarkan langkah-langkah metode 

bermain peran. 

 

HASIL 

Pada tahap penelitian siklus I peneliti 

belum optimal dalam melakukan upaya 

meningkatkan keterampilan berbicara 

peserta didik, hal ini terlihat dari hasil tes 

yang didapatkan dalam siklus I dengan 

memperoleh indikator keberhasilan 

sebesar 63,3% atau yang mendapatkan 

skor ≥70 sebanyak 19 peserta didik. Hasil 

ini menunjukkan bahwa belum tercapainya 

target keterampilan berbicara yang telah 

ditentukan oleh peneliti yaitu sebesar 80%. 

adanya peningkatan sebanyak 29,7%. 

Penyajian interpretasi dapat dilihat pada 

tabel dan diagram 1 di bawah ini: 

Tabel 1. Hasil Analisis Data Tes 

Keterampilan Berbicara Peserta Didik 

Kelas V 

 

Tindakan 
 

Presentase 
Presentase 

yang 

  diharapkan  

Siklus I 63,3%  

Siklus II 90% 80% 

Hasil 

Meningkat 
29,7% 

 

KETERAMPILAN BERBICARA 

PESERTA DIDIK DARI SIKLUS 

I SAMPAI SIKLUS II 

 
100.00% 

80.00% 

60.00% 

40.00% 

20.00% 

0.00% 

Pada tahap  siklus  II sudah 

menunjukkan adanya hasil  yang 

Siklus 
I 

Siklus 
II 

mengalami peningkatan, pada 

keterampilan berbicara peserta didik 

memperoleh indikator keberhasilan 

sebesar 90% atau  yang  mendapatkan skor 

≥70 sebanyak 27 peserta didik. Hasil yang 

didapatkan pada siklus II telah melebihi 

target yang ditentukan oleh peneliti. Dari 

hasil yang telah diperoleh dari siklus I 

sampai  pada  siklus  II  telah menunjukkan 

Gambar 1. Hasil Analisis Data Tes 

Keterampilan Berbicara Peserta Didik 

Kelas V 

Selanjutnya, hasil pemantau tindakan 

aktivitas guru dan aktivitas peserta didik 

dengan menerapkan metode bermain peran 

dalam proses pembelajaran memperoleh 

hasil yang meningkat. Pada siklus I 

memperoleh presentase hasil pengamatan 

tindakan aktivitas guru pada petemuan ke- 
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1 sebesar 71,6%, pertemuan ke-2 sebesar 

76,6% untuk hasil presentase tindakan 

aktivitas peserta didik pada pertemuan ke- 

1  sebesar  68,3%, pertemuan ke-2  sebesar 

75%. Pada siklus II memproleh presentase 

Instrumen Pemantauan 

Tindakan Siklus I 
 

76.00% 

74.00% 

72.00% 

hasil pengamatan tindakan aktivitas guru 

pada pertemuan ke-1 sebesar 86,6%, 

pertemuan ke-2 sebesar 93,3%. Untuk 

presentase tindakan peserta didik pada 

pertemuan ke-1 sebesar 81,6%, pertemuan 

70.00% 

68.00% 

66.00% 

64.00% 
 

 

Aktivitas 

Guru 

Aktivitas 
Peserta Didik 

ke-2 sebesar 91,6%. 

Hasil interpretasi data pemantau 

tindakan aktivitas guru dan peserta didik 

kelas V dapat disajikan melalui table dan 

diagram 2 berikut ini: 

Tabel. 2. Hasil Pemantau Tindakan 

Aktivitas Guru dan Aktivitas Peserta 

Didik dengan Menerapkan Metode 

Bermain Peran 

Gambar 2. Hasil Pemantau Tindakan 

Aktivitas Guru dan Aktivitas Peserta 

Didik dengan Menerapkan Metode 

Bermain Peran siklus I 

 
Instrumen Pemantauan 

Tindakan Siklus II 

95.00% 

90.00% 

85.00% 

80.00% 

75.00% 

Aktivitas Guru 

 
Aktivitas 

Peserta Didik 
 

 
 
 

Gambar 3. Hasil Pemantau Tindakan 

Aktivitas Guru dan Aktivitas Peserta 

Didik dengan Menerapkan Metode 

Bermain Peran siklus II 

 
No 

 
Tindakan 

Presentase 

Aktivitas 

Guru 

Presentase 

Aktivitas 

Peserta 

  Didik  

1 Siklus I 76,6% 75% 

2 Siklus II 93,3% 91,6% 
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PEMBAHASAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian 

peningkatan keterampilan berbicara 

peserta didik berhasil dilakukan dengan 

hasil presentase 90% dan dalam tindakan 

guru menggunakan metode bermain peran 

mendapatkan presentase 93,3% dan 91,6% 

untuk peserta didik. 

Adanya peningkatan keterampilan 

berbicara peserta didik kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Keagungan 05 Pagi Jakarta 

Barat, tidak terlepas dari semakin 

optimalnya penggunaan metode bermain 

peran dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang dilakukan peneliti. 

Pembelajaran yang menggunakan metode 

bermain peran pada dasarnya adalah 

belajar dengan memerankan peran tertentu, 

agar peserta didik mampu menghayati 

materi yang sedang dipelajari. Pada 

kegiatan awal, peserta didik belajar secara 

kelompok, setelah itu peserta didik 

ditugaskan untuk mendiskusikan 

pembagian peran sesuai dengan naskah 

yang harus diperankan. Kemudian, tiap 

kelompok melakukan latihan dengan 

kelompoknya masing-masing. Saat latihan 

peserta didik diharapkan mampu 

menghayati peran dan mengasah 

keterampilan berbicaranya dengan 

menggunakan unsur-unsur kebahasaan dan 

non kebahasaan yang tepat. 

Pembelajaran yang menerapkan metode 

bermain peran selain dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara peserta didik, juga 

dapat meningkatkan keterampilan 

interpersonal peserta didik karena peserta 

didik dituntut untuk belajar dalam 

kelompok, sehingga peserta didik dapat 

beradaptasi dan mampu bekerja sama 

dalam kelompok. Selain itu, bermain peran 

dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan 

keberanian pada diri peserta didik saat 

tampil di depan kelas ataupun saat 

mengungkapkan gagasannya. 

Penelitian ini memeiliki keterbatasan 

yang disebabkan oleh pengalaman yang 

dimiliki peneliti masih terbatas dan dapat 

berpengaruh pada proses pembelajaran di 

kelas maupun dalam penyusunan laporan. 

Penelitian ini hanya dilakukan di kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Keagungan 05 Pagi 

Jakarta Barat, sehingga hasil penelitian ini 

tidak dapat digeneralisasikan ke sekolah 

lain namun hasil penelitian ini dapat 

memberikan masukkan ke sekolah lainnya 

terutama untuk guru agar dapat 

menerapkan metode pembelajaran yang 

lebih aktif dan efektif. 

Implikasi yang dirasakan dalam 

peningkatan keterampilan menggunakan 

metode bermain peran menghasilkan 

dampak yang positif bagi peserta didik 

kelas V di Sekolah Dasar Negeri 

Keagungan 05 Pagi Jakarta Barat, Peserta 
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didik menjadi aktif mengembangkan 

keterampilan berbicara, peserta didik 

berani mengungkapkan pendapat dan aktif 

dalam melakukan tanya jawab, peserta 

didik sudah berani maju untuk tampil di 

depan kelas dengan berani dan percaya 

diri. 

 
KESIMPULAN 

Menurut hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

metode bermain peran dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia pada aspek berbicara 

terbukti sangat efektif sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara 

peserta didik. Pada saat pembelajaran 

dengan menggunakan metode ini, terlihat 

sekali peserta didik sangat tertarik dan 

antusias mengikuti pembelajaran. Karena 

metode ini berpusat pada peserta didik, 

sehingga peserta didik berperan aktif di 

dalamnya. Rasa percaya diri peserta didik 

ketika tampil berbicara di depan kelas juga 

meningkat, namun penggunaan metode 

bermain peran ini harus memperhatikan 

waktu agar proses pembelajaran dapat 

lebih efektif dan tepat waktu. 

Keterampilan berbicara peserta didik 

kelas V dapat terlihat dari hasil data yang 

diperoleh pada siklus I belum mencapai 

target, yaitu hanya sebesar 63,3%. Oleh 

karena itu, karena hasil data belum 

mencapai hasil ketercapaian yang telah 

ditentukan, peneliti melanjutkan penelitian 

ke siklus II yang sebelumnya peneliti telah 

melakukan refleksi tindakan untuk 

memperbaikinya. Dapat dilihat dari hasil 

data yang diperoleh pada siklus II telah 

melampaui target ketercapaian penelitian 

yaitu sebesar 90%. Keberhasilan penelitian 

ini juga tidak lupa dari adanya dukungan 

dari semua pihak (peserta didik, observer 

dan kepala sekolah Sekolah Dasar Negeri 

Keagungan 05 Pagi Jakarta Barat). 

Berdasarkan paparan dari hasil data 

penelitian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa metode bermain peran dapat 

digunakan sebagai upaya meningkatkan 

keterampilan berbicara. 
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