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ABSTRAK
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Kata Kunci :berbicara, role playing.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa dan
berbicara siswa dengan menggunakan metode role playing. Subjek penelitian ini
adalah Siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Kawal Tahun Pelajaran
2015/2016. Instrument pada penelitian ini menggunakan lembar pengamatan aktivitas
siswa dalam peningkatan keterampilan berbicara.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) yang
dilaksanakan dalam dua siklus. Untuk mendapatkan data peneliti menggunakan
teknik tes, observasi dan dokumentasi foto. Hasil penelitian ini menunjukkan
aktivitas siswa dengan menggunakan metode role playing pada siklus satu 75%
meningkat pada siklus dua menjadi 83%. Hasil tersebut sudah memenuhi indikator
keberhasilan yang direncanakan. Selain itu keterampilan berbicara siswa
secaraklasikal pada siklus satu 72,85% meningkat pada siklus dua menjadi 77,14%,
dan sudah mencapai indikator ketuntasan minimal secara klasikal yaitu ≥ 75%,

PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Hakikat pembelajaran Bahasa Indonesia adalah peningkatan kemampuan siswa

berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Untuk menunjang tercapainya
pembelajaran diperlukan kemampuanguru memilih metode yang sesuai tujuan
pembelajaran. Metode yang dipakai dalam pembelajaranbahasa harus efektif dan
efisien, sehingga tujuan pembelajaran mudah dicapai..Metode role playing
merupakan metode yang tepat untuk melatih berbicara dan membangun rasa percaya
diri pada siswa di dalam kelas. Berbicara adalah keterampilan berbahasa yang bersifat
produktif.

1.4

Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut.
1. Apakah metode role playing dapat meningkatkan keterampilan berbahasa
Indonesia siswa?
2. Apakah metode role playing dapat meningkatkan keterampilan berbicara Bahasa
Indonesia siswa kelas VII Madrasah Tsawiyah Miftahul Ulum ?

1.5

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Siswa lebih ekspresif dalam kegiatan pembelajaran terutama pada pembelajaran
bahasa mengenai keterampilan berbicara.

1.6

Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

keterampilan berbicara dengan menggunakan metode role playing pada siswa kelas
VII Miftahul Ulum Kawal Tahun Pelajaran 2015/2016
1.6.1 Manfaat Teoritis
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wacana ilmiah yang dapat
menjadi topik penelitian mengenai keefektifan berbicara siswa dengan metode
role playing

1.6.2 Manfaat Praktis
a. Bagi Guru
 Memberikan solusi positif terhadap pembelajaran siswa
b. Bagi siswa
 Agar siswa menjadi lebih aktif dan disiplin dalam berbagai hal
terutama dalam pembelajaran bahasa
c. Bagi peneliti
 Menjadi dasar awal untuk mengetahui perkembangan siswa
terhadap keterampilan siswa dalam berbicara

1.7

Definisi Istilah
Dari judul penelitian, maka peneliti membuat definisi istilah yang dianggap

penting, yaitu keterampilan, berbicara, media role playing.
1.7.1

Keterampilan berasal dari kata terampil yang berarti cakap atau cekatan. Kata
terampil merupakan kata dasar dari kata keterampilan yang mendapat
imbuhan ke-an.

BAB II
KAJIAN TEORI

1.1.1

Hakikat Bahasa.

Bahasa adalah kesatuan perkataan beserta sistem penggunaannya yang berlaku umum dalam pergaulan antaranggota suatu masyarakat atau bangsa. Secara
umum fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai wahana
komunikasi bagi manusia, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulis.
Keterampilan berasal dari kata terampil yang berarti cakap atau cekatan. Pada
hakikatnya berbicara adalah keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Salah
satu ciri khusus berbicara adalah fana (transitory). Tujuan utama dari berbicara
adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pokok pikiran secara
efektif.Metode pembelajaran adalah cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil
pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda (Uno, 2009:16). Metode
role playing adalah cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan
imajinasi dan penghayatan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau
benda mati dengan menggunakan bantuan rangkaian gambar elektronis yang disertai
unsur-unsur suara.

1.2 Penelitian relevan.
1.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Putri Kumala Dewi tahun 2011 Universitas
Malang. Judul penelitiannya adalah Meningkatkan Kemampuan Berbicara Melalui
Teknik Diskusi Jigsaw Siswa Kelas VII SMP Negeri Malang. Tujuan penelitian ini
adalah meningkatkan kemampuan berbicara siswa dari segi kuantitas pertanyaan dan
respon siswa, kelancaran mengajukan pertanyaan dan respon, keberanian bertanya
dan merespon, etika bertanya dan merespon, dan bahasa.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan bagi siswa untuk
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan berbicara dalam teknik diskusi, dari
segi kualitas pertanyaan dan respon, kelancaran, keberanian, etika, dan bahasa dengan
teknik diskusi jigsaw.

2.4

Kerangka Konseptual
Untuk lebih memudahkan dalam proses analisis permasalahan yang telah
dikemukakan diatas maka digunakan kerangka pemikiran sebagai berikut :
Kondisi
Awal

1. Siswa kurang aktif dan kurang berpartisipasi
dalam pembelajaran
2. Keterampilan berbicara siswa rendah

Penggunaan Metode role playing

Bagan 2.1 Bagan kerangka berfikir

BAB III
METODELOGI PENELITIAN
Untuk melakukan penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian
sebagai berikut :
3.1 Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Miftahul
Ulum Kawal sebanyak 35 siswa yang terdiri dari 19 perempuan dan 16 laki-laki.
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.
3.2.1 Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul UlumKawal,
Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.
3.2.2 Waktu Penelitian.
Penelitian ini dilakukan selama lebih kurang tiga bulan yaitu dimulai pada
bulanFebuari 2017 sampai dengan April 2017.
3.3
Metode dan Teknik Penelitian
Penelitian ini menggunakan model Penelitian tindakan Arikunto (2011:16)
mengungkapkan secara garis besar terdapat empat tahapan yang lazim dilalui pada
penelitian tindakah, yaitu (1) perencanaan (2) Pelaksanaan (3) Pengamatan, dan (4)
Refleksi.
3.3.3 Teknik Pengumpul Data
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan
menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan tes lisan.

HASIL-HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian pada BAB 4, maka dapat disimpulkan peningkatan
keterampilan berbicara menggunakan metode role playing terdapat peningkatan dari
siklus satu sampai siklus dua dengan perolehan hasil data prasiklus memperoleh ratarata 67dengan hasil ketuntasan klasikal 54,28%, Pada siklus satu pertemuan pertama
memperoleh rata-rata 72,34 dengan hasil ketuntasan klasikal 71,42%, Pada siklus
satu pertemuan dua memperoleh rata-rata 73,84 dengan hasil ketuntasan klasikal
74,28%. Pada siklus dua pertemuan pertama memperoleh rata-rata 75,08 dengan hasil
ketuntasan klasikal 77,14%, dengan demikian keterampilan berbahasa dan aktivitas
siswa dengan metode role playing meningkat pada siklus kedua.
Hasil tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan yang direncanakan.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara siswa
secara klasikal dari siklus satu dan siklus dua juga meningkat, yaitu pada siklus satu
72,85% dan pada siklus dua meningkat menjadi 77,14%, dan sudah mencapai
indikator ketuntasan minimal secara klasikal yaitu ≥ 75%.
Berdasarkan hipotesis penelitian ini Keterampilan Berbicara dengan
menggunakan metode role playing ada peningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan
berbicara siswa Kelas VII Madrasah Tsawiyah Miftahul Ulum melalui teknik
bertelepon.

KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Simpulan.
Berdasarkan hasil penelitian pada BAB 4, maka dapat disimpulkan
peningkatan keterampilan berbicara menggunakan metode role playing terdapat
peningkatan dari siklus satu sampai siklus dua dengan perolehan hasil data prasiklus
memperoleh rata-rata 67dengan hasil ketuntasan klasikal 54,28%, Pada siklus satu
pertemuan pertama memperoleh rata-rata 72,34 dengan hasil ketuntasan klasikal
71,42%, Pada siklus satu pertemuan dua memperoleh rata-rata 73,84 dengan hasil
ketuntasan klasikal 74,28%. Pada siklus dua pertemuan pertama memperoleh rata-rata
75,08 dengan hasil ketuntasan klasikal 77,14%, dengan demikian keterampilan
berbahasa dan aktivitas siswa dengan metode role playing meningkat pada siklus
kedua.Hasil tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan yang direncanakan.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara siswa
secara klasikal dari siklus satu dan siklus dua juga meningkat, yaitu pada siklus satu
72,85% dan pada siklus dua meningkat menjadi 77,14%, dan sudah mencapai
indikator ketuntasan minimal secara klasikal yaitu ≥ 75%.Berdasarkan hipotesis
penelitian ini Keterampilan Berbicara dengan menggunakan metode role playing ada
peningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan berbicara siswa Kelas VII Madrasah
Tsawiyah Miftahul Ulum melalui teknik bertelepon.
6.2 Saran
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi
pengembangan pengajaran Keterampilan berbicara dengan menggunakan metode role
playing siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Kawal Tahun
Pelajaran 2015/2016. Peneliti menyarankan beberapa hal antara lain :
1. Sekolah diharapkan memberi sarana dan prasarana yang mendukung untuk
meningkatkan kualitas pendidiknya agar mampu meningkatkan kualitas sekolah.
2. Guru diharapkan menggunakan metode role playing untuk meningkatkan
keterampilan berbicara siswa, sehingga mampu menarik perhatian dan siswa
lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.
3. Siswa diharapkan agar lebih meningkatkan keterampilan berbicara,
meningkatkan aktivitas dalam belajar, mengembangkan imajinasi dan
penghayatan bermain peran serta memperbaiki hasil belajar.
4. Peneliti yang akan melakukan penelitian diharapkan dapat memberi inovasi
dalam penggunaan metode role palying kepada peserta didik agar kegiatan
belajar mengajar lebih menyenangkan.
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