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ABSTRAK 
 

Nama : Nurlaila Kairun 

NIM : 15.2.1.034 

Porgram Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

Judul : Penerapan Metode Sosiodrama Dalam Meningkatkan Cara 

Berbicara Siswa Kelas I SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

Kabupaten Minahasa Utara. 

 

Penelitian ini Berjudul “Penerapan Metode Sosiodrama Dalam 

Meningkatkan Cara Berbicara Siswa Kelas I SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

Kabupaten Minahasa Utara“ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

keefektifan teknik Sosiodrama dalam meningkatkan kemampuan berbicara.Penelitian 

ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian seluruh siswa kelas 

I SD Alkhairaat Airmadidi Atas. 

 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yang setiap siklusnya terdiri dari 

tahap perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Alokasi waktu tahap tindakan 

yang berupa proses pembelajaran adalah 2 x 35 menit. Pengumpulan data dengan 

teknik tes dan non tes berupa observasi atau pengamatan yang dilakukan teman guru. 

Adapun instrumen datanya menggunakan lembar penilaian dan lembar observasi 

siswa tiap masing-masing siklus. Analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif 

dengan teknik deskriptif prosentase. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa Pembelajaran dengan Metode Sosiodrama ternyata dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara pada siswa kelas I SD Alkhairaat Airmadidi Atas. Untuk itu 

hendaknya para guru dapat menerapkankan teknik Sosiodrama sebagai salah satu 

alternatif dalam mengajarkan kemampuan berbicara dan para peneliti dapat 

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut. 

 

Saran yang ingin penulis sampaikan adalah metode Sosiodrama menjadi 

alternatif dalam pembelajaran materi berbicara. Di samping itu dengan adanya 

peningkatan yang signifikan maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti yang lain.  

 

Kata Kunci:  Sosiodrama, Cara Berbicara Siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan manusia yang berkualitas. 

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan yang dimaksud 

adalah dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidikan bukan hanya 

selama bersekolah tetapi pendidikan itu berlangsung seumur hidup dan 

dilaksanakan di lingkungan keluarga, masyarakat serta di sekolah. Oleh karena itu 

pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. 

Pendidikan yang berlangsung di sekolah pada dasarnya untuk melatih, mendidik, 

membina agar peserta didik mampu berpikir. Melalui latihan berpikir inilah 

mereka memperoleh berbagai macam pengetahuan dalam memecahkan masalah 

yang timbul baik itu masalah yang terdapat di lingkungan keluarga maupun 

masyarakat. 

Menurtut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangka potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarkat bangsa dan negara.1 

Dalam ajaran Islam pendidikan mendapat posisi yang sangat penting dan 

tinggi, karena pendidikan merupakan salah satu perhatian sentral masyartakat. 

                                                             
1Undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan nasional) Nomor 20 Tahun 2003, 

(Jakarta:Redaksi Sinar Grafika, 2013), h. 7. 
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Tanpa pendidikan manusia sekarang tidak akan berbeda dengan manusia masa 

lampau, bahkan malah lebih rendah atau jelek kualitasnya.2 

Firman Allah SWT dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi: 

...     

   

    

  

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran.3 

 

Lewat pendidikan orang mengharapkan supaya semua bakat, kemampuan 

dan kemungkinan yang dimiliki bisa dikembangkan secara maksimal, agar orang 

bisa mandiri dalam proses membangun pribadinya. Untuk mewujudkan tujuan 

tersebut banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan diantaranya dengan 

menerapkan berbagai metode dalam proses pembelajaran di kelas. Salah satu 

diantaranya adalah penerapan metode Sosiodrama dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa.  

Berbicara merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri di mana dan 

ke mana pun, berbicara secara efektif merupakan suatu unsur penting terhadap 

keberhasilan kita dalam semua kehidupan.4 

                                                             
2Mansur, Diskursus Pendidikan Islam, ( Yogyakarta: Global Pustaka Umum, 2001), h.7 

 
3Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab 

Suci Al-Qur’an, 2012), h. 435. 

 
4Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa. (Bandung:Angkasa,1988), h. 

26 
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Berbicara pada hakikatnya melukiskan apa yang ada di hati. Proses belajar 

mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dengan peserta didik 

dalam suatu pendidikan untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Seorang guru 

sudah barang tentu dituntut kemampuannya untuk menggunakan berbagai metode. 

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kualitas 

manusia seutuhnya adalah misi pendidikan yang menjadi tanggung jawab 

profesioanl tiap guru. Pengembangan kualitas manusia ini menjadi suatu 

keharusan terutama dalam memasuki era globalisasi dewasa ini agar generasi 

muda tidak menjadi korban dari globalisasi itu sendiri. Pendidikan yang 

berorientasi pada kualitas itu menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa 

ditanggulangi dengan paradigma yang lama. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berkembang cepat tidak dapat dikejar dengan cara-cara lama yang dipakai 

dalam sekolah. Ibarat mengejar mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi di 

atas tol dengan delman. 

Guru tidak cukup hanya menyampaikan materi pengetahuan kepada siswa 

di kelas karena materi yang diperolehnya tidak selalu sesuai dengan 

perkembangan masyarakatnya. Yang dibutuhkannya adalah kemampuan untuk 

mendapatkan dan mengelolah informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

profesinya. Mengejar bukan lagi usaha untuk menyampaikan ilmu pengetahuan 

melainkan juga usaha menciptakan sistem lingkungan yang membelajarkan siswa 

agar tujuan pengajaran dapat tercapai dengan optimal. Mengajar dalam 

pemahaman seperti itu perlu suatu strategi belajar mengajar yang tepat. Mutu 

pengajaran tergantung pada pemilihan strategi yang tepat bagi tujuan yang ingin 
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dicapai, terutama dalam upaya mengembangkan kreativitas dan sikap siswa. 

Untuk itu, perlu dibina dan dikembangkan kemampuan profesional guru untuk 

mengelola program pengajaran dengan strategi belajar mengajar.  

Bertitik tolak dari uraian di atas, guru dituntut untuk menentukan 

pendekatan tertentu guna melaksanakan KBM. Salah satunya adalah model 

pembelajaran teknik Sosiodrama. 

Sudjana  mengartikan Sosiodrama adalah pura-pura atau berbuat seolah-

olah, melalui proses tingkah laku, imitasi, bermain mengenai suatu tingkah laku 

yang dilakukan seolah-olah dalam keadaan yang sebenarnya. Tujuan Sosiodrama 

adalah agar siswa dapat menghargai dan menghayati perasaan orang lain, 

memupuk rasa tanggung jawab pada diri siswa.5 

Artinya siswa dipersiapkan oleh guru menghayati perasaan orang lain agar 

siswa mengerti bahwa kedudukan orang lain itu lebih penting dari diri siswa di 

samping itu siswa dapat mengungkapkan perasaan orang lain  

Dalam pembelajaran di SD Alkhairaat Airmadidi. Pada pelajaran bahasa 

Indonesia hanya dilakukan dengan menyuruh murid berdiri di depan kelas untuk 

berbicara misalnya bercerita atau berpidato. Sedangkan siswa yang lain diminta 

mendengarkan. Akibatnya, pengajaran berbicara kurang menarik. Siswa yang 

mendapat giliran merasa tertekan sebab di samping harus menyiapkan bahan 

sering kali juga melontarkan kritik yang berlebih-lebihan sehingga siswa merasa 

kurang tertarik kecuali ketika mendapat gilirannya 

                                                             
5Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo 2000), 

h. 89 
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Dengan melihat kenyataan di lapangan, diduga kurangnya kemampuan 

siswa dalam berbicara/mengungkapkan perasaan disebabkan oleh penyajian guru 

dalam pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah, tanpa peragaan 

atau gerakan-gerakan dan ekspresi wajah yang sesuai. 

Apabila hal di atas dibiarkan berlarut-larut maka dapat mengakibatkan 

dampak seperti menurunnya prestasi belajar siswa serta dirasakan sulit bagi siswa 

untuk berbicara/mengungkapkan perasaan dengan nada dan gerak serta mimik 

wajah yang sebenarnya. Untuk dapat mengatasi hal di atas, dipandang perlu 

adanya penggunaan metode yang bervariasi. 

Dari fenomena itulah, maka perlulah diadakan suatu penelitian guna 

membantu menyelesaikan masalah yang ada dengan mengadakan penelitian 

dengan judul “Penerapan Metode Sosiodrama Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Berbicara Siswa Kelas 1 SD Alkhairaat Airmadidi tahun pelajaran 2018 /2019. 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana 

respon siswa terhadap teknik Sosiodrama dalam materi pembelajaran 

berbicara ?  

Untuk menghindari agar penelitian ini lebih terfokus maka peneliti 

membatasi  masalah dalam penelitian ini yakni:   
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1. Apakah penerapan metode Sosiodrama dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa kelas 1 SD Alkhairaat Airmadidi  

Kabupaten Minahasa Utara? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan metode 

Sosiodrama dalam meningkatkan kemampuan berbicara ssiswa kelas I  

SD Alkhairaat Airmadidi  Kabupaten Minahasa Utara? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kemampuan berbicara  siswa kelas I SD Alkhairaat 

Airmadidi.  

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam 

penerapan metode Sosiodrama dalam meningkatkan kemampuan berbicara 

siswa kelas I SD Alkhairaat Airmadidi  Kabupaten Minahasa Utara 

D. Manfaat Penelitian 

Berdarkan tujuan penelitian yang diuraikan diatas, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat penelitian 

sebagai berikut. 

1. Untuk guru 

Guru melatih dan menumbuhkembangkan keterampilan siswa 

terutama dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa serta 

mewariskan pada anak didiknya. 

2. Untuk siswa 



7 
 

 
 

Untuk siswa dapat memberikan kegembiraan melalui bermain di 

mana permainan (Sosiodrama) menjadi alat pendidikan yang memberikan 

rasa kepuasan kebahagiaan anak didik karena dalam belajar dilakukan 

sambil bermain. 

3. Untuk sekolah 

Dapat menciptakan kehangatan dalam berkomunikasi baik antar 

kepala sekolah, guru maupun siswa, karena adanya kemampuan berbicara 

yang baik dan lancar dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran terhadap perkembangan pendidikan di SD Alkhairaat Airmadidi. 

4. Untuk peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menanbah pengalaman serta 

khazanah pemikiran yang berkaitan dengan penerapan metode 

Sosiodrama. Peneliti perlu meningkatkan frekuensi keikutsertaan guru 

dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa melalui kegiatan 

Sosiodrama. 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dari pembaca dalam 

memahami konsep yang terkandung dalam judul penelitian “Penerapan 

Metode Sosiodrama Dalam Meningkatkan Cara Berbicara Siswa Kelas I SD 

Alkhairaat Airmadidi” sekaligus kesamaan arti, maka berikut ini penulis 

akan memberikan pengertian kata perkata yang diuraikan terkait dengan 

judul penelitian yaitu: 
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1. Penerapan  

Penerapan adalah Menurut kamus besar bahasa Indonesia, 

menerangkan bahwa penerapan adalah satu proses menerapkan (hal 

mempraktikan).6  

Hal ini merupakan suatu tindakan untuk mempengaruhi kegiatan 

pembelajaran dikelas. 

2. Metode 

Dalam bahasa inggris, method berarti cara. Apabila kita kaitkan 

dengan pembelajaran, metode adalah cara yang digunakan guru dalam 

membelajarkan siswa. Karena metode lebih menekankan pada peran 

guru,istilah metode yang sering digandengkan dengan kata mengajar, yaitu 

metode mengajar.7 

Metode secara harfiah adalah cara dalam pemakaian umum, metode 

diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai 

tujuan tertentu.8. 

Mengutip pendapat dari Sudjana yang mengemukakan bahwa cara 

yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

                                                             
6Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: PT. Balai 

Pustaka, 2005),  h. 1180. 

 
7Sri Anitah, et al, Strategi Pembelajaran di SD  (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), h. 

.124 
8Pupuh Fathurohman dan Sobry Sutikno. Strategi Belajar Mengajar (Bandung: PT 

Replika Aditama 2007), h. 55. 
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berlangsungnya pengajaran9. Oleh karena itu peranan metode mengajar 

sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar.  

Dengan metode ini diharapkan tumbuh berbagai kegiatanbelajar siswa 

sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain terciptalah 

interaksi edukatif. Dalam interaksi ini guru berperan sebagai penerima atau 

yang dibimbing. Proses interaksi ini akan berjalan baik jika siswa banyak 

yang aktif dibandingkan dengan guru oleh karenanya metode mengajar yang 

baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa.  

Proses belajar mengajar yang baik dapat menggunakan berbagai jenis 

metode mengajar secara bergantian atau saling bahu membahu satu sama lain. 

masing-masing metode ada kelemahan serta kelebihannya. Tugas guru adalah 

memilih berbagai metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar 

mengajar. Ketepatan penggunaan metode mengajar tersebut sangat 

bergantung kepada tujuan, isi proses belajar mengajar dan kegiatan belajar 

mengajar.  

3. Sosiodrama  

Sudjana menyatakan Sosiodrama adalah sandiwara tanpa naskah, 

tanpa latihan lebih dulu sehingga dilakukan secara spontan, masalah yang 

didramakan adalah mengenai situasi sosial.10 

                                                             
9Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2000), h.76 

 
10Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar  (Bandung: Sinar 

Algesindo, 1989), h. 61 
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Hamalik menjelaskan bahwa pengajaran berdasarkan pengalaman lainnya 

adalah Sosiodrama karena pada umumnya siswa menyenangi penggunaan strategi 

ini karena berkenaan dengan isu-isu sosial dan kesempatan komunikasi 

interpersonal di dalam kelas. Di dalam bermain, peran guru menerima peran  antar 

personal dalam kelas, siswa menerima karakter, perasaan, dan ide-ide orang lain 

dalam situasi yang khusus11. 

Sosiodrama adalah suatu kelompok yang bertindak memecahkan masalah 

terutama pemecahan masalah yang berkenaan dengan hubungan antar insani. 

Masalah itu dapat dihubungkan dengan kerja sama siswa di sekolah, keluarga, 

atau di masyarakat umumnya. Sosiodrama memberikan kesematan kepada para 

siswa untuk menyelidiki alternatif pemecahan masalah yang berkenaan dengan 

keluarga12  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa 

Sosiodrama adalah suatu metode dengan cara memainkan suatu peran yang 

menekankan penghayatan di mana para siswa turut serta dalam memainkan 

peranan di dalam mendramatisasikan masalah-masalah sosial. 

4. Kemampuan Berbicara 

Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. 

                                                             
11Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar , (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) , h. 214 

 
12 Hamalik,  Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi,  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2002), h. 138 
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Sudjana mengartikan Sosiodrama adalah pura-pura atau berbuat seolah-olah, 

melalui proses tingkah laku, imitasi, bermain mengenai suatu tingkah laku yang 

dilakukan seolah-olah dalam keadaan yang sebenarnya13. Tujuan Sosiodrama 

adalah agar siswa dapat menghargai dan menghayati perasaan orang lain, 

memupuk rasa tanggung jawab pada diri siswa. 

Jadi yang penulis maksud peningkatan kemampuan berbicara melalui teknik 

Sosiodrama pada siswa kelas I adalah usaha meningkatkan kemampuan, 

keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. Jika hal ini dapat tercapai maka ini akan memiliki dampak yang baik 

dimana hasil belajar siswa khusunya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

                                                             
13Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2000), h. 68. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Kajian Teori 

 

1. Pengertian Metode 

Mengutip pendapat dari Sudjana yang mengemukakan bahwa cara yang 

digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran1. Oleh karena itu peranan metode mengajar sebagai 

alat untuk menciptakan proses belajar mengajar. Dengan metode ini diharapkan 

tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar 

guru. Dengan kata lain terciptalah interaksi edukatif. Dalam interaksi ini guru 

berperan sebagai penerima atau yang dibimbing. Proses interaksi ini akan berjalan 

baik jika siswa banyak yang aktif dibandingkan dengan guru oleh karenanya 

metode mengajar yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan 

belajar siswa. Proses belajar mengajar yang baik dapat menggunakan berbagai 

jenis metode mengajar secara bergantian atau saling bahu membahu satu sama 

lain. masing-masing metode ada kelemahan serta kelebihannya. Tugas guru 

adalah memilih berbagai metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar 

mengajar. Ketepatan penggunaan metode mengajar tersebut sangat bergantung 

kepada tujuan, isi proses belajar mengajar dan kegiatan belajar mengajar. Ditinjau 

dari segi penerapannya, metode mengajar ada yang tepat digunakan untuk siswa 

dalam jumlah yang besar dan ada yang tepat untuk siswa dalam jumlah yang 

kecil. Ada juga yang tepat digunakan di dalam kelas atau di luar kelas. 

                                                             
1Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2000), h.76 
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Subari mengatakan metodologi pengajaran merupakan cabang dari didaktif 

atau ilmu mengajar, oleh karena itu sering juga metodologi pengajaran disebut 

didaktik khusus. Kata metodologi dibentuk dari dua kata yaitu “methodos” yang 

artinya “jalan ke” sedangkan “logos” berarti “ilmu”.2 Karena itu metodologi 

pengajaran dapat diartikan suatu ilmu yang memberikan jalan menuju ke 

terjadinya proses belajar mengajar. Secara umum didaktik khusus atau metologi 

pengajaran adalah bagian ilmu mengajar yang membicarakan berbagai metode 

mengajar dan sistem penyampaian bahan pengajaran untuk semua bidang 

pengajaran serta cara mengajarkan atau menyampaikan bidang pengajaran 

tertentu. 

Lain halnya dengan pendapat dari Sudjana dalam metode mengajar lebih 

menekankan aktivitas belajar siswa secara bersama sehingga mengembangkan 

hubungan sosial dalam pemecahan masalah belajar. Interaksi sosial siswa terjadi 

dalam kelompoknya dan antara kelompok, oleh karena itu dalam metode mengajar 

kelas harus di bagi atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu.3  

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahawa metode 

adalah cara mengajar yang digunakan oleh guru atau pendidik pada saat 

berlangsungnya proses belajar didalam kelas. Dimana dengan menggunakan 

metode mengajar yang baik dapat menarik perhatian siswa atau peserta didik 

untuk belajar. 

                                                             
2Subari, Supervisi Pendidikan dalam Rangka Perbaikan Situasi Mengajar  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1994), h. 73 
 
3Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar 

Algesindo 1989), h. 86 
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2. Pengertian Sosiodrama 

Sudjana menyatakan Sosiodrama adalah sandiwara tanpa naskah, tanpa 

latihan lebih dulu sehingga dilakukan secara spontan, masalah yang didramakan 

adalah mengenai situasi sosial4. 

Hamalik menjelaskan bahwa pengajaran berdasarkan pengalaman lainnya 

adalah Sosiodrama karena pada umumnya siswa menyenangi penggunaan strategi 

ini karena berkenaan dengan isu-isu sosial dan kesempatan komunikasi 

interpersonal di dalam kelas. Di dalam bermain, peran guru menerima petan 

noninterpersonal di dalam kelas, siswa menerima karakter, perasaan, dan ide-ide 

orang lain dalam situasi yang khusus.5 

Sudjana Sosiodrama adalah Sosiodramaan yang ditujukan untuk 

menentukan alternatif pemecahan masalah sosial6. 

Metode sosiodrama dan Sosiodrama merupakan salah satu metode dalam 

kegiatan belajar. Metode adalah suatu cara yang dalam fungsinya merupakan alat 

untuk mencapai tujuan. Makin baik metode itu, makin efektif pula pencapaian 

tujuan. Untuk menetapkan apakah suatu metode dapat di sebut baik, diperlukan 

patokan yang bersumber dari beberapa faktor. 

Lain halnya dengan Subari yang menjelaskan bahwa metode sosiodrama 

atau Sosiodrama adalah mendramatisasi cara bertingkah laku di dalam hubungan 

                                                             
4Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: 

Sinar Algesindo, 1989), h. 61 

 
5Hamalik,  Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 214 

   
6Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2000), h. 90 
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sosial dan menekankan penghayatan di mana para siswa turut serta dalam 

memainkan peranan di dalam mendramatisasikan masalah-masalah sosial.7 

Dalam metode Sosiodrama unsur yang menonjol adalah unsur hubungan 

sosial, dalam Sosiodrama menempatkan diri sebagai tokoh atau pribadi tertentu 

misalnya sebagai pahlawan, petani, dokter, guru, sopir, dan sebagainya. 

Sosiodrama adalah suatu kelompok yang bertindak memecahkan masalah 

terutama pemecahan masalah yang berkenaan dengan hubungan antar insani. 

Masalah itu dapat dihubungkan dengan kerja sama siswa di sekolah, keluarga, 

atau di masyarakat umumnya. Sosiodrama memberikan kesematan kepada para 

siswa untuk menyelidiki alternatif pemecahan masalah yang berkenaan dengan 

keluarga 8 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa 

Sosiodrama / sosiodrama adalah suatu metode dengan cara memainkan suatu 

peran yang menekankan penghayatan di mana para siswa turut serta dalam 

memainkan peranan di dalam mendramatisasikan masalah-masalah sosial. 

3. Tujuan Metode Sosiodrama 

Tujuan Sosiodrama adalah menggambarkan suatu peristiwa masa lampau 

atau dapat pula cerita dimulai dengan bebagai kemungkinan yang terjadi baik kini 

maupun mendatang kemudian ditunjuk beberapa siswa untuk melakukan peran 

                                                             
7Subari, Supervisi Pendidikan dalam Rangka Perbaikan Situasi Mengajar  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1994),  h. 93 

 
8Umar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2002) , h. 138 

 



16 
 

 
 

sesuai dengan tujuan cerita. Pemeran melakukan sendiri peranannya sesuai 

dengan daya imajinasi tentang pokok yang diperankannya9. 

Mengutip pendapat dari Subari yang menjelaskan tujuan Sosiodrama 

adalah: 

a. Memahami peran orang lain. 

b. Membagi tanggung jawab dan melaksanakannya. 

c. Menghargai penghayatan orang lain, 

d. Terlatih mengambil keputusan10. 

Sudjana mengemukakan bahwa tujuan Sosiodrama adalah: 

a. Agar siswa dapat menghayati perasaan orang lain. 

b. Dapat belajar sebagaimana membagi tanggung jawab. 

c. Dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi kelompok 

secara spontan11. 

d. Merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. 

Lain halnya dengan Hamalik yang mengatakan bahwa tujuan Sosiodrama 

adalah menciptakan kembali gambaran historis masa silam, peristiwa yang 

                                                             
9Muhammad Ali. Guru dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2000), h. 84 

 
10Subari. Supervisi Pendidikan dalam Rangka Perbaikan Situasi Mengajar  (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1994), h. 93 

 
11Nana Sudjana. Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar  (Bandung: 

Sinar Algesindo, 1989), h. 90 
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mungkin terjadi pada masa mendatang, peristiwa-peristiwa sekarang yang berarti 

atau situasi-situasi bayangan pada suatu tempat dan waktu tertentu12. 

Sudjana menjelaskan bahwa tujuan Sosiodrama adalah agar siswa dapat 

menghargai dan menghayati perasan orang lain, memupuk rasa tanggung jawab 

pada diri siswa.13 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Sosiodrama 

adalah agar siswa dapat menghayati perasaan orang lain dan menciptakan kembali 

gambaran historis masa silam, peristiwa yang mungkin terjadi pada masa 

mendatang, peristiwa-peristiwa sekarang yang berarti atau situasi-situasi 

bayangan pada suatu tempat dan waktu tertentu. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Metode Sosiodrama 

a. Kelebihan 

a) Siswa melatih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengingat isi 

bahan yang akan didramakan. Sebagai pemain harus memahami, 

menghayati isi cerita secara keseluruhan, terutama untuk materi 

yang harus diperankannya. Dengan demikian, daya ingatan siswa 

harus tajam dan tahan lama. 

b) Siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Pada waktu 

main drama para pemain dituntut untuk mengemukakan 

pendapatnya sesuai dengan waktu yang tersedia. 

                                                             
12Oemar Hamalik. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi  (Jakarta: 

Bumi Aksara,  2002), h. 138 

 
13Sudjana,. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2000), h. 90 
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c) Bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga 

dimungkinkan akan muncul atau tumbuh bibit seni drama dari 

sekolah. Jika seni drama dibina dengan baik kemungkinan besar 

mereka akan menjadi pemain yang baik kelak. 

d) Kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan 

sebaik-baiknya 

e) Siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi 

tanggung jawab dengan sesamanya. 

f) Bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar 

mudah dipahami orang lain. 

b. Kekurangan 

a) Sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama mereka menjadi 

kurang kreatif. 

b) Banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka 

pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukan. 

c) Memerlukan tempat yang cukup luas, jika tempat bermain sempit 

menjadi kurang bebas. 

d) Sering kelas lain terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang 

kadang-kadang bertepuk tangan, dan sebagainya. 

e) Metode ini membutuhkan ketekunan, kecermatan dan waktu cukup 

lama. 
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f) Guru yang kurang kreatif biasanya sulit berperan menirukan sesuatu 

situasi/tingkah laku sosial yang berarti pula metode ini baginya sangat 

tidak efektif. 

g) Ada kalanya para murid enggan memerankan suatu adegan karena 

merasa rendah diri atau malu. 

h) Apabila pelaksanaan dramatisasi gagal, maka guru tidak dapat 

mengambil sesuatu kesimpulan apapun yang berarti pula tujuan 

pengajaran tidak dapat tercapai.  

5. Langkah-langkah Penerapan Metode Sosiodrama 

a. Tetapkan dahulu masalah-masalah sosial yang menarik perhatian 

siswa untuk dibahas 

b. Ceritakan kepada kelas (siswa) mengenai isi dari masalah-masalah 

dalam konteks cerita tersebut. 

c. Tetapkan siswa yang dapat atau yang bersedia untuk memainkan 

peranannya di depan kelas. 

d. Jelaskan kepada pendengar mengenai peranan mereka pada waktu 

sosiodrama sedang berlangsung. 

e. Beri kesempatan kepada para pelaku untuk berunding beberapa menit 

sebelum mereka memainkan peranannya. 

f. Akhiri sosiodrama pada waktu situasi pembicaraan mencapai 

ketegangan. 

g. Akhiri sosiodrama dengan diskusi kelas untuk bersama-sama 

memecahkan masalah persoalan yang ada pada sosiodrama tersebut. 



20 
 

 
 

h. Jangan lupa menilai hasil sosiodrama tersebut sebagai bahan 

pertimbangan lebih lanjut. 

i. Tujuan khusus yang hendak dicapai supaya dirumuskan terlebih 

dahulu, terutama tentang pola tingkah laku atau watak tertentu yang 

akan ditanamkan ke dalam jiwa anak-anak.   

6. Pengertian Berbicara 

Tarigan berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang 

berkembang pada kehidupan yang didahului oleh keterampilan menyimak 

dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara mulai dipelajari14. 

Selanjutnya Tarigan mengatakan bahwa berbicara adalah 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan gagasan dan 

perasaan15. 

Berbicara merupakan tindakan penggunan bahasa secara lisan. 

Manusia, sebagai makhluk sosial selalu menggunakan bahasa dalam 

berkomunikasi dengan sesamanya dalam hidup bermasyarakat. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa berbicara adalah bagian dari keterampilan berbahasa 

oleh karena itu kemampuan berbicara harus diberikan kepada siswa agar 

siswa memiliki kemampuan berbicara. Aspek kemampuan berbicara bukan 

hanya berbicara saja tetapi keterampilan menyimak, keterampilan 

                                                             
14Tarigan. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa  (Bandung: Angkasa, 

1990), h. 3 

 
15Tarigan. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa  (Bandung: Angkasa, 

1990), h. 15 
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membaca, dan keterampilan menulis juga termasuk dalam aspek 

keterampilan berbahasa. Untuk membentuk siswa yang terampil 

berbahasa, maka keempat aspek tersebut harus diberikan secara terpadu 

dalam pembelajaran bahasa dan di samping itu tiap aspek keterampilan 

tersebut juga harus diberikan dengan proporsi yang seimbang. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa berbicara 

adalah kemampuan berbahasa untuk menyampaikan maksud serta gagasan 

dan perasaan. 

7. Tujuan Berbicara  

Tujuan utama dalam berbicara adalah untuk berkomunikasi dengan 

sesamanya yang ditopang alat komunikasi yang disebut bahasa16. 

Komunikasi merupakan serangkaian perbuatan yang digunakan secara 

sistematis untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. 

Kegiatan berbicara berarti kegiatan menggunakan bahasa, dalam 

menggunakan bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

penampilan, cara mengungkapkan perasaan, sikap, dan cara pemecahan 

masalah. faktor-faktor tersebut mempengaruhi penggunaan bahasa dalam 

berbicara sehingga maksud yang disampaikan melalui bahasa tersebut 

akan tercapai melalui serangkaian perbuatan yang dilakukan selama 

berbicara. Jelasnya berbicara itu bertujuan menyampaikan informasi atau 

pesan kepada penyimak dengan mengunakan bahasa yang dipahami 

disertai serangkaian perbuatan untuk memperjelas informasi agar 

                                                             
16Tarigan. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. (Bandung: Angkasa 1990), 

h. 11 
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informasi itu dapat diterima oleh penyimak tanpa mengubah makna 

informasi tersebut. 

8. Manfaat Berbicara  

Menurut pendapat dari Depdiknas yang mengemukakan bahwa 

berbicara mempunyai manfaat yaitu: 

a.  Menyampaikan kebutuhan. 

b. Mengekspresikan perasaan dan emosi. 

c. Memelihara hubungan. 

d. Memberi petunjuk. 

e. Menyampaikan informasi. 

f. Menanyakan sesuatu. 

g. Menjelaskan sesuatu. 

h. Mengungkapkan imajinasi. 

i. Menyampaikan pendapat dalam bermain berperan. 

j. Menyampaikan ide kreatif. 

k. Melakukan percakapan. 

l. Kegiatan Sosiodrama 

Berdasarkan manfaat berbicara tersebut di atas, keseluruhan dapat 

berlaku dan digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Tanpa berbicara, 

orang lain tidak akan mengetehui kebutuhan, perasaan, tidak akan memberikan 

petunjuk, tidak akan memperjelas sesuatu kepada orang lain, dan sebagainya. 

Selain itu, tanpa berbicara seseorang tidak dapat mengekspresikan 

perasaannya, menanyakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, melakukan 
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percakapan, dan lain-lain. Berbicara merupakan hal yang paling penting dalam 

berkomunikasi. 

9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berbicara  

Seseorang berbicara di depan orang lain belum tentu lancar seperti 

yang diharapkan. Untuk dapat menjadi pembicara yang baik seorang 

pembicara selain harus memberikan kesan bahwa dia menguasai masalah 

yang dibicarakan, si pembicara juga harus memperhatikan keberanian dan 

kegairahan. Selain itu pembicara harus berbicara dengan jelas dan tepat. 

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dan perlu 

diajarkan kepada siswa mempunyai keefektifan kemamuan berbicara yaitu 

faktor kebahasaan dan faktor non kebahasaan. 

a. Faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara yaitu: 

1) Ketepatan Ucapan 

Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan 

bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang 

kurang tepat, dapat mengalihkan perhatian pendengar. 

2) Penempatan Tekanan, Nada, Sendi, dan Durasi yang Sesuai 

Penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi akan merupakan 

daya tarik tersendiri dalam berbicara bahkan kadang-kadang 

merupakan faktor penentu. 

3) Pemilihan Kata (Diksi) 

Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. jelas 

maksudnya mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. 
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Pemilihan kata harus kita sesuaikan dengan pokok pembicaraan dan 

dengan siapa kita berbicara 

4) Ketepatan Sasaran Pembicaraan 

Hal ini menyangkut pemakaian kalimat efektif kalimat yang 

mengenai sasaran sehingga mampu meninggalkan kesan menimbulkan 

pengaruh atau menimbulkan akibat. 

b. Faktor-faktor non kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara 

yaitu: 

1) Sikap yang wajar, Tenang, dan Tidak kaku 

Dengan sikap yang wajar sebenarnya pembicara sudah 

dapat menunjukkan otoritas dan integritas dirinya. Sebaiknya 

latihan sikap ini ditanamkan lebih awal karena sikap ini merupakan 

modal utama untuk kesuksesan berbicara  

2) Pandangan Harus Diarahkan Kepada Lawan Bicara 

Dengan sikap ini pembicra melibatkan pada semua 

pendengar, pandangan yang hanya tertuju pada satu arah akan 

menyebabkan pendengar kurang diperhatikan. 

3) Kesediaan Menghargai Pendapat Orang Lain 

Seorang pembicara hendaknya memiliki sikap terbuka, mau 

menerima pendapat orang lain dan bersedia menerima kritik, bersedia 

mengubah pendapatnya kalau memang keliru. 
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4) Gerak-gerik dan mimik yang tepat 

Sikap ini dapat menunjang keefektifan berbicara selain itu dapat 

menghidupkan komunikasi, artinya tidak kaku 

5) Kenyaringan suara juga sangat menentukan 

Tingkat kenyaringan suara ini tentu disesuaikan dengan situasi, tempat 

dan jumlah pendengar. Dengan kenyaringan suara, pendengar dapat 

mendengarkan dengan jelas isi pembicaraan. 

6) Kelancaran 

Seorang pembicara yang lancar akan memudahkan pendengar 

menangkap isi pembicaraannya. Sebaliknya pembicara yang terlalu cepat 

berbicara juga akan menyulitkan pendengar menangkap pokok 

pembicarannya. Oleh karena itu, pembicara diharapkan dapat mengatur 

tempo kata-kata atau kalimat. 

7) Relevansi atau Penalaran 

Gagasan demi gagasan haruslah berhubungan dengan logis, hal ini 

berarti hubungan bagian-bagian dalam kalimat. Hubungan kalimat dengan 

kalimat harus logis dan berhubungan dengan pokok pembicaraan. 

8) Penguasaan Topik 

Penguasaan topik yang baik akan menumbuhkan keberanian dan 

kelancaran. Jadi penguasaan topik sangat penting bahkan merupakan faktor 

utama dalam berbicara. 
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B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh peneliti dengan mencari dan 

membaca literatur atau penelitian tentang penerapan Metode Sosiodrama 

untuk meningkatkan cara berbicara siswa, baik dalam konteks teori maupun 

realitas berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Di bawah ini beberapa 

penelitian yang telah membuktikan bahwa metode Sosiodrama  mampu 

meningkatkan cara berbicara siswa.. 

1. Sri Rosita Makalungsenge "Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Manado" Implementasi strategi pembelajaran role playing untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan 

agama Islam kelas xa di SMA Negeri Tutuyan 2017/2018 

2. Ika Yunita “Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta” 

Meningkatkan keterampilan berbicara menggunakan metode bercerita 

dengan media boneka tangan pada anak kelompok A1 di TK kartika 

III-38 kentungan,depok, sleman 2004 

3. Ismanianti. “Meningkatkan Kemampuan Berbicara Melalui Metode 

Bermain Peran Pada Anak Kelompok A TK Negeri 10 Sabang  

semester I tahun pelajaran 2016/2017   

Berdasarkan beberapa penelitian diatas peneliti menyimpulkan 

bahawa untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa diperlukan satu 

metode yaitu dengan metode Sosiodrama oleh karena itu peneliti 

mengangkat judul yaitu penerapan metode Sosiodrama dalamt 



27 
 

 
 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa Kelas I SD Alkhairaat 

Airmadidi  Kabupaten Minahasa Utara. 

C. Kerangka Berpikir 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 

membuktikan adanya keberhasilan dalam meningkatkan berbagai 

kemampuan belajar siswa melalui metode Sosiodrama dalam meningkat 

kemampuan berbicara siswa Maka pada kondisi akhir ini diperoleh 

kesimpulan data, bahwa metode Sosiodrama  dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa. 

Secara skematis kerangka berpikir peneliti dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 1.1  Kerangka Berpikir 

D.  

E.  

 

 

 

 

Dengan menggunakan teknik Sosiodrama dalam pembelajaran berbicara 

siswa termotivasi untuk melakukan kegiatan berbahasa khususnya berbicara. 

Siswa akan merasa lebih mudah mengembangkan ide, di samping itu suasana 

kelas lebih kondusif dan efektif. 

Pra 

Siklus 

Guru mengamati siswa dalam 

berkomunikasi dengan teman-

temannya 

 

Hasil masih banyak siswa yang 

belum menguasai bahasa 

khusunya berbahsa yang baku. 

Tindakan 
Melalui PTK peneliti 

menggunakan metode Sosiodrama 

dalam pembelajaran 

 

Siklus I indikator ketercapaian 

70% 

 Melalui metode Sosiodrama 

dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa 

 

Siklus II indikator ketercapaian 

80% 

 

Pasca 

Tindakan 
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Pembelajaran merupakan suatu proses memperoleh perubahan-perubahan 

pada “insight” atau pemahaman bukan hanya sekedar proses asosiasi antara 

stimulus dan respons. Teori ini menganggap bahwa manusia merupakan kebulatan 

jasmani dan rohani yang berinteraksi dengan lingkungan. Oleh karena itu antara 

manusia dan lingkungan mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. 

Dalam hubungan di lingkungan, manusia belajar memahami dunia 

sekitarnya dengan jalan menyusun pengalaman-pengalaman sebaik mungkin, 

untuk itu maka dibutuhkan suatu sarana yang dapat dipakai untuk 

mewujudkannya. 

Salah satu sarana untuk dapat saling berhubungan adalah dengan 

menggunakan bahasa yang dapat diwujudkan melalui percakapan atau berbicara. 

Atas dasar kenyataan tersebut, maka dapat disusun kerangka pemecahan masalah 

secara rasional bahwa “Proses Pembelajaran Sosiodrama” sesuai dengan teori 

tersebut, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berbicara. Siswa diberi 

contoh konkrit dan dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran serta diberi 

kesempatan untuk memerankan dirinya sendiri maupun orang lain dala aktivitas 

berbicara.  

D.      Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau terkaan 

tentang apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. 

Menurut Arikunto  hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap suatu permasalahan penelitian sampai terbukti melalui alat-alat yang 

terkumpul. Yang menjadi hipotesis dalam penelitian tindakan yaitu jika metode 
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Sosiodrama diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, maka dapat dengan 

mudah dipahami oleh siswa sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara17. 

Selama berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar diadakan 

pengamatan langsung dari hasil capaian siswa. Di katakan berhasil pada proses 

belajar mengajar apabila dalam evaluasi siswa mendapat nilai rata-rata 70 dengan 

persentase 70% dengan predikat memuaskan. Sedangkan bila hasil capaian siswa 

pada proses belajar mengajar dapat predikat kurang memuaskan maka dipandang 

perlu untuk mengadakan pengajaran ulang sehingga siswa benar-benar paham 

memainkan perannya.18 

 

                                                             
17Arikunto Suharsimi. Dasar-dasar  Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: Bumi  Aksara. 

Depdiknas, 2006).h. 62 

 
18Jurnal Ekonomi, Pendidikan dan Sains Vol.1 | No.1 | 2017  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini bertempat di SD Alkhairaat Airmadidi  yang terletak 

di Jl. Arnold Mononutu Kecamatan Airmadidi Atas. 

2. Waktu Penelitian 

  Waktu Penelitian dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, mulai 

pada bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019. 

B. Rancangan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini didesain model dari Kemmis & Mc. Taggart 

yang perangkatnya terdiri atas empat komponen, yaitu planning (perencanaan), 

acting (tindakan), observing (pengamatan), dan reflecting (refleksi).  

Secara sederhana alur pelaksanaan tindakan kelas disajikan sebagai 

berikut:1 

 

 

 

 

                                                             
 
1Suharsimi Arikunto, et. all. Penelitian Tindakan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),  h.16 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 

SIKLUS II 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

Perencanaan 

? 
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PTK ini dilakukan melalui beberapa proses yaitu antara lain sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan 

2. Tindakan 

3. Pengamatan atau Observasi 

4. Refleksi  

Dalam penelitian ini menggunakan empat komponen penelitian tindakan 

dalam suatu sistem spiral yang saling terkait antara langkah satu dengan langkah 

yang berikutnya. 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, siklus I bermaksud untuk 

mengetahui kemampuan berbicara melalui metode sosiodrama. Sedangkan siklus 

berikutnya yaitu siklus II bermaksud untuk peningkatan kemampuan berbicara 

melalui metode sosiodrama. 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Pada siklus I perlu disiapkan : 

1. Menyusun satuan pelajaran yang sesuai dengan penelitian. 

2. Menyusun rancangan tindakan dalam bentuk rencana pembelajaran 

(RPP) 

3. Menyusun rancangan evaluasi yang meliputi tes dan non tes. 

b. Tindakan 

Tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan perencanaan pada proses 

pembelajaran. Siswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan guru, 
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dilanjutkan guru memberi contoh. Pada tahap ini dievaluasi apakah siswa 

sudah dapat berbicara dengan baik atau belum sesuai dengan unsur-unsur 

pembangun kalimat. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama pembelajaran 

berlangsung, tindakan ini untuk mengetahui kemampuan berbicara setelah 

melaksakan pembelajaran dengan metode sosiodrama. 

c. Observasi 

Pengamatan dilakukan secara hati-hati dan cermat, rinci terhadap yang 

dilakukan siswa selama proses belajar mengajar. Pengamatan dilakukan dengan 

cara test, pada pengamatan ini aktivitas siswa dicatat oleh peneliti selama 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan berbicara ini, peneliti 

mengadakan pengamatan mengenai keaktifan siswa, apakah siswa mengalami 

kesulitan atau tidak dalam mengikuti kegiatan belajar kemampuan berbicara. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini akan dilihat hasil perencanaan, tindakan, dan pengamatan. 

Atas dasar pengamatan kemampuan berbicara akan dikaji cermat perubahan yang 

terjadi dan mencari pemecahan atas masalah yang timbul. Pada siklus I 

dimungkinkan terdapat banyak kesalahan dan kegagalan siswa dalam membuat 

kalimat. Peneliti akan mengulangi kegiatan ini pada siklus II sebagai perbaikan 

siklus I yang didapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan 

kemampuan berbicara. 
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1. Siklus II 

Berdasarkan refleksi siklus I dapat digunakan sebagai perencanaan pada 

siklus II. Pada garis besarnya tindakan siklus I tidak jauh berbeda dengan siklus 

II. Pada siklus II digunakan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang belum 

baik pada siklus I sehingga pada siklus II kemampuan berbicara melalui metode 

sosiodrama. 

Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus II adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada siklus I adalah sebagai berikut : 

1. Memperbaiki satuan pelajaran yang sesuai dengan paradigma tindakan 

kelas. 

2. Memperbaiki rancangan tindakan yang ditulis pada rencana pembelajaran 

(RPP). 

3. Menyusun rancangan tes penugasan dan pedoman penilaian yang pada 

dasarnya sama pada siklus I. 

4. Menyusun rancangan evaluasi yang meliputi tes dan non tes 

b. Tindakan 

Tindakan siklus II merupakan perbaikan dan penyempurnaan pada siklus I. 

Guru menjelaskan kembali tentang kemampuan berbicara dan hal-hal yang bekum 

dipahami pada siklus I. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya sampai jelas, 

pertanyaan dimulai dari hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan berbicara. 

Selesai memberi komentar atas pertanyaan dan jawaban dari siswa, guru memberi 
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tugas pada siswa dalam kelompok-kelompok untuk kemampuan berbicara dengan 

batas waktu yang diberikan, selesai kemampuan berbicara, dievaluasi apakah 

siswa sudah kemampuan berbicara dengan baik setelah diberikan tindakan pada 

siklus II. 

c. Observasi 

Pengamatan dilakukan terhadap semua perubahan tindakan dan sikap 

siswa pada proses belajar mengajar, terhadap kekurangan yang terjadi pada siklus 

I. Hal lain yang diamati pada siklus II adalah ditekankan pada proses belajar 

mengajar siswa pada siklus II tentang cara kemampuan berbicara yang baik dan 

benar. Pada kegiatan ini peneliti memberikan penilaian dan komentar seperti pada 

siklus I. Penilaian yang diberikan diharapkan hasilnya akan meningkat. 

d. Refleksi 

Setelah pengamatan dan diadakan tindakan, maka diharapkan ada 

perubahan siswa dalam kemampuan berbicara. Pada akhir putaran siklus II 

dianalisis mengenai hasil tes penugasan, dan pengamatan kemampuan berbicara. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah semua siswa Kelas I SD Alkhairaat Airmadidi  

hanya berjumlah satu kelas saja yang berjumlah 16 siswa, maka dalam penelitian 

ini mengambil semua subjek yaitu semua siswa Kelas I SD Alkhairaat Airmadidi 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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D. Variabel Penelitian 

 Variabel sebagai gejala yang bervariasi. Gejala yang dimaksud 

adalah objek penelitian, sehingga variabel obyek penelitian yang 

bervariasi.2 

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu:  

1. Metode sosiodrama 

 Metode sosiodrama adalah pura-pura atau berbuat seolah-olah, 

melalui proses tingkah laku, imitasi, bermain mengenai suatu tingkah laku 

yang dilakukan seolah-olah dalam keadaan yang sebenarnya. Tujuan 

sosiodrama adalah agar siswa dapat menghargai dan menghayati perasaan 

orang lain, memupuk rasa tanggung jawab pada diri siswa. 

2. Kemampuan berbicara 

 Adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada 

kehidupan yang didahului oleh keterampilan menyimak dan pada masa 

tersebutlah kemampuan berbicara mulai dipelajari. 

 Target nilai yang harus dicapai siswa dalam kemampuan berbicara 

melalui metode sosiodrama rata-rata minimal 70 mencapai 70%. 

 

 

 

 

                                                             
2Nurgiantoro, Burhan. Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia  

(Yogyakarta: BPFP, 1988), h. 24 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua cara atau teknik antara lain: 

1. Teknik Tes 

Tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan berbicara 

adalah tes performen yaitu menugasi siswa untuk praktik berbicara. Tes ini 

digunakan digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa Kelas I 

SD Alkhairaat Airmadidi tahun pelajaran 2018/2019, dalam penguasaan 

keterampilan berbahasa. Nilai akhir adalah jumlah keselutuhan skor dari 

masing-masing aspek yang dinilai. Hal-hal yang dinilai meliputi aspek 

ketepatan, aspek kelancaran, dan aspek intonasi, ekspresi, dan tema. Ada 

pun kisi-kisi penilaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel: 3.1  

Kisi-Kisi Tes Keterampilan Berbicara 

No Indikator Deskriptor Skor 

1 Ketepatan  Tepat dalam penggunaan bahasa serta pemilihan 

kata dalam berbicara  

20 

  Kurang tepat dalam penggunaan bahasa serta 

pemilihan kata dalam berbicara  

10 

  Tidak tepat dalam penggunaan bahasa serta 

pemilihan kata dalam berbicara  

5 

2 Kelancaran  Lancar dan relevan dalam berbicara  20 

  
Kurang lancar dalam berbicara  10 

  Tidak lancar dan putus-putus dalam berbicara  5 

3 Intonasi  Jelas dalam pemenggalan kata / jeda  20 

  Kurang jelas dalam pemenggalan kata / jeda  10 

  Tidak jelas dalam pemenggalan kata / jeda  5 

4 Ekspresi  Menjiwai dalam sosiodrama  20 

  Kurang menjiwai dalam sosiodrama  10 

  Tidak menjiwai dalam sosiodrama  5 

5 Tema  Percakapan sesuai tema  20 

  Percapakan kurang sesuai dengan tema  10 

  

Percakapan tidak sesuai dengan tema  5 
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Tabel 3.2 

Kategori Penilaian Kemampuan Berbicara 

Skor Kategori  

90 

80 

70 

0 

- 

- 

- 

- 

100 

89 

79 

69 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

2. Teknik Observasi 

Observasi adalah alat penilaian yang digunakan untuk memperoleh data 

atau informasi tentang keadaan yang menjadi subjek penelitian. Observasi 

digunakan untuk mendapatkan data tentang situasi kegiatan belajar mengajar di 

kelas, dan kesulitan-kesulitan siswa dalam ketrampilan berbicara. Teknik 

observasi yang digunkan peneliti adalah: observasi siswa dan observasi guru. 

Pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

pengamatan untuk siswa. Dengan observasi seluruh aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran akan terpotret. Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang keadaan guru dan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar. Lembar pengamatan digunakan untuk mendapat data tentang perilaku 

dan respon siswa selama proses pembelajaran berlangsung pada siklus I dan 

sisklus II. Observasi yang digunakan adalah proses sistematis karena 

mengandalkan penggunaan kategori-kategori yang relatif rinci, sehingga 

perekaman datanya hanya berupa pengisian daftar cocok (check list). Data 

tersebut diperoleh melalui lembar pengamatan yang dilakukan oleh siswa dan 

guru sebagai pengamat. 
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F. Instrumen Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bentuk instrumen. 

1. Bentuk instrumen 

Penelitian kelas ini menggunakan instruman berbentuk : 

a. Tes  

Teknik yang digunakan berupsa tes lisan untuk mengetahui 

kemampuan berbicara siswa. Untuk memperoleh data, tes dilakukan 

sebanyak dua kali yaitu pada siklus I dan siklus II. bentuk tes yang 

dilakukan berupa perintah untuk memainkan peran.  

Bentuk tes dan kriteria penilaian yang digunakan dalam siklus I dan 

siklus II sama, yaitu berbentuk tes performer dengan teknik sosiodrama. 

Tes diberikan kepada seluruh siswa Kelas I SD ALkhairaat Airmadidi. 

Instrumen alat yang digunakan berupa: daftar soal pedoman 

penelitian, lembar penilaian, arekaman. Adapun daftar soal digunakan 

untuk mengambil data, pedoman penilaian digunakan untuk memperoleh 

data, sedangkan rekaman mentranskripkan data. 

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan digunakan untuk mengamati aspek 

perilaku siswa dan guru pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

observasi digunakan pada semua siswa Kelas I SD Alkhairaat Airmadidi 

dengan cara memberikan tanda chek list pada lembar observasi/ 

pengamatan sebagai instrumen datanya. 
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G. Pengambilan Kesimpulan 

Insrumen yang digunakan berupa soal-soal tes lisan yang digunkan 

untuk mengukur kemampuan berbicara diberikan kepada 16 siswa dari 

Kelas I SD Alkhairaat Airmadidi dan hasil nilai rata-rata, yakni sekurang-

kurangnya harus mencapai skor minimal 70 (70%). Hal ini sesuai dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Bahasa Indonesia yang ditentukan 

oleh SD Akhairaat Airmadidi. 

Hasil data awal yang diperoleh dari ke 16 siswa Kelas I SD Alkhairaat 

Airmadidi nilai rata-rata adalah sebesar 65 berkategori Cukup. Hal itu diketahui 

dari pelaksanaan Pre Test 

Hasil kemampuan berbicara dibedakan empat kategori, yaitu: 

1. Mencapai nilai rata-rata 60-69 : Kurang  

2. Mencapai nilai rata-rata 70-79 : Cukup  

3. Mencapai nilai rata-rata 80-89 : Baik  

4. Mencapai nilai rata-rata 90-100 : Amat Baik 

H. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Data yang 

berupa skor kemampuan berbicara dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif persentase dan mencari nilai rata-rata. Dalam analisis ini hasil 

kemampuan belajar di beri skor angka dan dimasukan pada tabel statistik, 

kemudian dicari skor rata-rata dalam satu kelas yang digunakan sebagai objek 

penelitian. Kecuali itu dihitung angka persentase yang dicapai siswa yang 



41 
 

 
 

kemampuannya kurang perlu diberikan bimbingan. Rumus perhitungan untuk 

mencapai prosentase belajar sebagai berikut : 

    Prosentase (%) =  F/N 

    keterangan 

    Frekuensi : jumlah skor yang diperoleh siswa 

    N : Jumlah siswa seluruhnya 

Data kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil observasi. Hasil 

observasi dari tindakan awal, siklus I, siklus II, dibandingkan. Dari hasil 

perbandingan tersebut akan diketahui peningkatan kemampuan berbicara. 

Data kualitatif ini akan memberikan gambaran mengenai siswa yang 

mengalami kesulitan dalam berbicara. Analisis data tes kemampuan berbicara 

disajikan dengan tabel seperti berikut ini : 

Tabel: 3.3 

 Analisis Data 

N

o 
Nama 
Siswa 

Aspek yang Dinilai 

Ketepatan Kelancaran Intonasi Ekspresi Tema 
Jumlah 

Skor 
Rata2 

         

         

         

Jumlah        

Rata-rata        

 

Rentangan nilai yang digunakan dalam persebaran penguasaan intonasi, 

kelancaran, ketepatan, ekspresi dan tema ditabulasikan menurut interval nilai. 
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Tabel: 3.4  

Interval Nilai Kemampuan Berbicara 

No Interval Nilai Frekuensi Prosentase 
Kategori / 

Kriteria 

1 

2 

3 

4 

90 – 100 

80 – 89 

70 – 79 

60 – 69  

  Amat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

I. Indikator Keberhasilan 

Penelitian tindakan kelas ini menempatkan indikator keberhasilan 

sebagai berikut: 

1. Jika siswa telah menunjukan hasil tes keterampilan berbicara dengan 

teknik sosiodrama, rata-rata (70%) sesuai dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal ( KKM) bahasa Indonesia SD Alkhairaat 

Airmadidi tahun ajaran 2018/2019 

2. Telah terjadi perubahan perilaku setelah mengikuti pembelajaran 

yang dilihat dari data melaui observasi/pengamatan siswa kearah 

perubahan yang positif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Sekolah Dasar Alkhairaat Airmadidi Atas 

1. Sejarah SD Alkhairaat Airmadidi 

SD Alkhairaat Airmadidi didirikan diatas tanah seluas 683,88 𝑀2 pada 

tahun 1993. Tanah yang diwakafkan olah Taher Bayahio (Suami) dan Ani 

Anapu (Istri) ini merupakan pengganti tanah wakaf yang diberikan terdahulu. 

Lokasi tanah wakaf ini berada di lingkungan XI. Pada mulanya gedung yang 

dibangun merupakan tempat pengajian anak-anak. menyadari bahwa umat 

Islam yang ada di Kabupaten Minahasa Utara adalah umat yang minoritas 

terlebih khusus umat Islam yang berada di Kecamatan Airmadidi maka 

kemudian beberapa orang tua bersepakat untuk membuat sekolah Islam. Pada 

awalnya hal ini mendapat tantangan keras dari masyarakat sekitar, tetapi 

dengan perjuangan keras dari tokoh – tokoh Agama maka gedung yang 

dulunya taman pengajian berubah menjadi Madrasah  Diniyah dengan jumlah 

murid 25 orang dengan pengajar 2 orang. Tahun 1995 dengan dikeluarkannya 

Surat Ijin Bangunan tertanggal 30 Mei 1995 mulai beroperasi dan berubah 

namanya dari Madrasah Diniyah menjadi  SD Alkhairaat Airmadidi1.  

Pada tahun 1996 mendapat sumbangan dari pemerintah setempat dan 

juga Dinas Pendidikan berupa buku tulis, meja dan kursi, dan juga penambahan 

ruangan yang kini menjadi 6 kelas. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah 

untuk menunjang proses pendidikan di SD Alkhairaat sudah beberapa kali 

                                                             
1Sumber Data:Wawancara dengan Ketua Yayasan Suhartono Tilamuhu 
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diberikan baik berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2006, rehab 

dua ruang kelas tahun 2012, dan yang terakhir adalah rehab empat ruang kelas 

tahun 2017. Seiring bertambahnya siswa yang masuk di SD AL-Khairaat 

Airmadidi maka kepala sekolah bersama yayasan berinisiatif menambah 

jumlah tenaga pendidik.  Pada tahun 2018 ini jumlah tenaga pendidik yang ada 

di SD Alkhairaat ada 7 orang dengan jumlah siswa 107 orang. 

2. Profil SD Alkhairaat Airmadidi Atas2 

a. Nama sekolah   : SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

b. NIS     : 104850 

c. NPSN    : 40102495 

d. Alamat Sekolah  :  

1. Jalan    : Warung Bypas Airmadidi 

2. Kelurahan   : Airmadidi Atas Lingkungan XI 

3. Kecamatan   : Airmadidi 

4. Kabupaten   : Minahasa Utara 

5. Provinsi   : Sulawesi Utara 

6. Kode Pos   : 5371   

e.      Status Sekolah    : Swasta 

f. Tahun Berdiri   : 1995 

g. Bangunan Sekolah   : Milik Yayasan 

h. Luas Bangunan   : 683,88𝑚2 

i.    Akreditasi    : B 

                                                             
2Sumber Data: Profil SD Alkhairaat Airmadidi Tahun 2018/2019 
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3. Visi dan Misi SD Al-Khairaat Airmadidi Atas 

a. Visi  

SD Al-Khairat unggul dalam Hablun Minaullah, Hablum Minannas, 

Hablum Minal’alamin serta iptek 

b. Misi  

1. Melaksanakan kegiatan pendalaman Al-Qur’an yang berkesinambungan 

ditunjang oleh tenag-tenaga professional dan Fasilitas serta waktu yang 

memadai 

2. Meningkatkan capaian hasil belajar  peserta didik rata-rata di atas kriteria 

ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah 

3. Menyiapkan tenaga penddik yang handal 

4. Menyiapkan tim olahraga dan kesenian yang tangguh, yang mampu 

berlaga baik ditingkat Kabupaten, Provinsi, dan Internasional 

5. Menyiapkan Dai-Dai handal yang mampu berlaga di tingkat Nasional 

dan Internasional. 

4. Data Kepala Sekolah3 

Tabel  4.1 

      Secara berurut Kepala SD Alkhairat Airmadidi Atas yaitu : 

NO NAMA MASA JABATAN 

1 Sartika Ponamon, S.Pd.I 1995-2000 

2 Emeng Talibo, S.Ag 2000-2005 

3 Suhartono Tilamuhu, S.Pd 2005-2007 

4 Arsin Udrusi, A.Ma 2007-2012 

5 Samsu Nurhamidin, S.Pd 2012- Sekarang 

                                                             
3Sumber Data: Data Kepala-kepala Sekolah SD Alkhairaat Airmadidi Atas.Tahun 1995-

2019  
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5. Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan4 

Tabel 4.2 

Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

No Nama Status Pegawai Jabatan 

1 Samsu Nurhamidin, S.Pd PNS Kepala Sekolah 

2 Ardian Podomi Non PNS Guru KLS 6 

3 Jamaludin Tahir Non PNS Guru KLS 5 

4 Ely Marheni Non PNS Guru KLS 4 

5 Fhianty Faris, S.E Non PNS Guru KLS 3 

6 Hajaria Pombaile, SE.Sy Non PNS Guru KLS 2 

7 Nurlaila Kairun Non PNS GURU KLS 1 

  

6. Data jumlah siswa5 

Tabel 4.3 

Data jumlah siswa perkelas 

No. Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1.  I 6 10 16 

2.  II 11 10 21 

3.  III 6 4 10 

4.  IV 10 11 21 

5.  V 13 12 25 

6.  VI 11 6 17 

 

                                                             
4Sumber Data: Struktur Organisasi SD Alkhairaat Airmadidi Tahun 2018/2019  

5Sumber Data: Dapodik SD Alkhairaat Tahun 2018/2019  
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B. Hasil Penelitian  

 

1. Pra siklus 

Pra siklus ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui permasalahan yang ada sebelum dilakukan tindakan. Kegiatan 

ini yaitu melakukan observasi dan pre test untuk mengetahui kemampuan 

siswa.  

Pada hari Senin, 20 Mei 2019 peneliti mengadakan pertemuan 

dengan kepala Sekolah SD Alkhairaaat Airmadidi dan membawa surat  izin 

untuk melaksanakan penelitian di sekolah tersebut. Kepala sekolah  

berharap agar penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan sumbangan 

besar bagi pembelajaran di sekolah tersebut.  

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai pelaksana penelitian 

tindakan adalah peneliti sendiri, dan pengamat dalam peneliti adalah 1 

orang. Peneliti meminta satu pengamat teman yang bernama Hajaria 

Pombaile. Peneliti menjelaskan bahwa pengamat bertugas mengamati 

semua aktivitas peneliti dan siswa apakah sudah sesuai dengan rencana yang 

telah diterapkan dengan menggunakan lembar observasi sebagaimana 

ditunjukkan dalam lampiran 

Kondisi awal merupakan keadaan sebelum melaksanakan Tindakan 

Siklus I, terlebih dahulu peneliti yang juga sebagai guru kelas 1 melakukan 

tes awal (pre test) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar 

(KD) Berbicara. Tes awal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kemampuan awal yang dimiliki siswa sebelum menerima perlakuan, hasil 
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tes awal dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan tindakan (pembelajaran) 

selanjutnya. Setelah dilakukan tes awal, diperoleh hasil bahwa kemampuan 

siswa dalam berbicara bahasa Indonesia cukup. Hal ini terlihat melalui hasil 

tes performance siswa hampir sebagian besar siswa, di bawah kemampuan 

berbicara yang dimiliki siswa, di bawah ini penjelasan hasil tes awal yang 

dilakukan pada siswa Kelas I SD Alkhairaat Airmadidi Tahun Pelajaran 

2018/ 2019 dengan batas nilai awal sebagai berikut:  

Ada 12  siswa atau 75% yang mendapat nilai kurang, 4 siswa atau 

25% dari jumlah siswa yang memperoleh nilai cukup, sedangkan yang 

memperoleh nilai baik dan amat baik tidak ada. 

Tabel: 4.4 

Hasil Presentase Pra Siklus Kemampuan Berbicara Siswa Sebelum 

Perlakuan Tindakan  

No. Interval Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. 90 - 100 - 0% Amat Baik 

2. 80 – 89 - 0% Baik 

3. 70 – 79 4 25% Cukup 

4. 60 – 69 12 75% Kurang 

 Jumlah 16 100%  

 

Adapun rincian data di atas, dapat diketahui bahwa siswa yang memperoleh 

nilai antara 60 - 69 ada 12 siswa (75%) dan termasuk kategori kurang. Siswa yang 

memperoleh nilai 70 - 79 ada 4 siswa (25%) termasuk kategori cukup. Adapun 

kategori baik dengan siswa yang memperoleh nilai antara 80 - 89 belum dicapai 

seorang pun (0%) dan kategori amat baik dengan memperoleh nilai antara 90 - 
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100 juga belum dicapai seorang pun (0%). Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang 

diperoleh belum memenuhi target yang telah ditentukan, target yang ditentukan 

sesuai dengan pembelajaran tuntas apabila siswa dapat menguasai dengan kategori 

baik (70 %). 

2. Tindakan Siklus I 

Proses Tindakan Siklus I melalui empat tahapan yaitu: perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi/ evaluasi. 

a) Perencanaan  

Siklus I dilaksanakan pada hari senin tanggal 27 Mei 2019. Hal-hal 

yang dilakukan dalam perencanaan siklus I adalah mempersiapkan 

pembelajaran ketrampilan berbicara yang dipadukan dengan teknik 

Sosiodrama. Perencanaan pada siklus I, peneliti mempersiapkan instrumen 

yang diperlukan yaitu: 

1) Rencana Pembelajaran 

2) Lembar Penilaian 

3) Lembar Pengamatan 

Dalam Rencana Pembelajaran terdapat tujuan pembelajaran yang 

mengharapkan siswa untuk dapat mempraktekkan percakapan dengan ragam 

bahasa Indonesia yang paling sesuai dan dapat meningkatkan keberanian 

siswa untuk berbicara di muka kelas serta mampu Sosiodrama. Teknik yang 

digunakan adalah teknik Sosiodrama. 

Siswa  dibagi menjadi dua kelompok yaitu:  Ada siswa yang berperan 

sebagai pembeli dan ada yang berperan sebagai penjual . 
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Tiap-tiap kelompok diberi berbagai masalah atau tema yang akan 

dibicarakan. 

Skor untuk setiap percakapan terdiri dari skor kelancaran, skor ketepatan, 

skor intonasi, skor ekpresi, dan skor tema. Masing-masing aspek mempunyai skor 

yang berbeda. Nilai akhir adalah jumlah skor dari ketiga aspek dibagi lima. Target 

dalam perencanaan siklus I siswa dapat berbicara dengan lancar dengan ketepatan, 

kelancaran, dan intonasi yang tepat, ekspresi dan kesesuaian tema. 

b) Tindakan 

Tindakan yang dilakukan peneliti dalam meneliti proses pembelajaran 

keterampilan berbicara sesuai tindakan dengan perencanaan yang telah disusun. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas. Pengambilan data dilaksanakan pada saat 

proses belajar mengajar berlangsung. 

Tindakan yang dilakukan peneliti secara garis besar adalah melaksanakan 

proses pembelajaran keterampilan berbicara dengan teknik Sosiodrama. Tindakan 

ini meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. 

Tahap persiapan yaitu tahap pengkondisian siswa agar siap melaksanakan 

proses pembelajaran. Tahap persiapan ini berupa kegiatan guru menyapa siswa, 

menanyakan keadaan siswa, memancing siswa menyampaikan hambatan yang 

dialami saat pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Tahap pelaksanaan yaitu tahap melakukan kegiatan pembelajaran 

ketrampilan berbicara. Proses tindakannya dilakukan dengan cara: 

1) Guru memberitahu siswa tentang kegiatan yang hendak dilakukan. 

2) Guru memberi petunjuk terhadap siswa tentang hal-hal yang harus 

dilakukan oleh siswa agar kegiatan tersebut berjalan lancar. 
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3) Siswa dibagi menjadi dua kelompok.  

4) Tiap kelompok mengambil lintingan untuk mendapatkan topik yang harus 

dibicarakan. 

5) Tiap kelompok diberi waktu kurang lebih lima menit untuk mengadakan 

percakapan dengan cara Sosiodrama. 

6) Peneliti mengisi lembar pengamatan. 

7) Pembahasan atau diskusi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan 

dalam Sosiodrama. 

c) Observasi 

Seluruh aktivitas siswa baik yang bersifat positif maupun negatif 

dalam proses pembelajaran dicatat oleh peneliti maupun oleh pengamat. 

Dalam pengamatan ini, akan diungkap segala peristiwa yang berhubungan 

dengan pembelajaran, baik aktivitas siswa maupun respon siswa terhadap 

teknik pembelajaran yaitu Sosiodrama. Pengamatan dilaksanakan untuk 

memperoleh hasil tentang bagaimana kemampuan berbicara para siswa 

dalam menggunakan bahasa. 

Dalam pengamatan ini, data yang diperoleh melalui beberapa cara antara 

lain: 

1) Tes performen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan berbicara 

Bahasa Indonesia pada siswa dengan beberapa indikator yang dinilai 

antara lain, indikator ketepatan, indikator kelancaran, indikator intonasi, 

indikator ekspresi, dan indikator kesesuaian tema. 

2) Observasi siswa untuk mengetahui semua perilaku atau aktivitas siswa 

baik positif maupun negatif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 
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3) Indikator yang diamati: kelancaran, ketepatan, dan intonasi, ekspresi dan 

tema yang sesuai. 

Pengamatan dalam proses pembelajaran dilakukan berkolaborasi 

dengan teman sejawat, dan dari siswa yang menjadi subjek penelitian  

d) Refleksi 

Refleksi  dilakukan untuk mengadakan penelitian terhadap teknik 

yang digunakan. Teknik tersebut sudah mencapai hasil yang sesuai dengan 

harapan, apa belum. Kalau ternyata belum mencapai hasil yang sesuai maka 

perlu dicari penyebabnya atau kendala-kendalanya. Apabila dengan 

pelaksanaan kegiatan siklus I hasil pembelajaran siswa belum tuntas maka 

peneliti akan mengulangi kegiatan siklus berikutnya sebagai revisi siklus I. 

Berdasarkan hasil evaluasi dalam Tindakan Siklus I ternyata belum 

memenuhi harapan hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhinya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang 

berasal dari diri siswa antara lain motivasi siswa dan perhatian siswa untuk 

menangkap penjelasan guru masih kurang. Sedangkan faktor eksternal lebih 

disebabkan dari materi itu sendiri, yakni (KD) berbicara Bahasa Indonesia. 

Oleh karena itu penelitian ini perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

3. Tindakan Siklus II 

Berdasarka hasil yang diperoleh pada siklus I dimana rata-rata nilai siswa 

belum mencapai Kriteria ketuntasan yang diharapkan maka peneliti bersama guru 

kelas merencanakan untuk melanjutkan tindakan yang akan dilaksanakan pada 

hari Senin 10 Juni 2019. 
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Sebagai tindak lanjut proses tindakan pada siklus I, diadakan perbaikan 

yang berlangsung pada siklus II. 

Proses Tindakan Siklus II hampir sama dengan proses siklus I proses ini 

dilakukan empat tahapan, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, evaluasi dan 

refleksi. 

Proses Tindakan Siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I. perbaikan 

pada proses pembelajaran siklus II terletak pada persiapan pembelajaran, 

pengkondisian suasana pembelajaran agar lebih tenang dan konsentrasi. Proses ini 

dilakukan empat tahapan, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

a) Perencanaan 

Pada siklus II yang direncanakan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 

peneliti mempersiapkan instrumen yang diperlukan antara lain: rencana 

pembelajaran dan lembar penilaian. 

Sebelum pengambilan data pada siklus II, terlebih dahulu peneliti 

mengungkapkan kendala-kendala yang dijumpai pada refleksi proses siklus I. 

Kendala tersebut masih adanya siswa yang belum secara aktif mengikuti proses 

pembelajaran yang berdampak pada buruknya hasil tes berbicara. Pada apresiasi 

juga ditingkatkan variasinya agar lebih berhasil membawa siswa untuk memasuki 

proses berbicara berikutnya. 

Setelah itu siswa diberi penjelasan tentang sistem penggunaan bahasa yang 

benar dan cara sosiodrama yang baik. 

Langkah-langkah proses perencanaan antara lain:  
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1. mengadakan perbaikan rencana pembelajaran sesuai dengan tindakan yang 

akan dilakukan, dengan menekankan pada penjelasan tentang sistem 

penggunaan bahasa yang benar dan cara Sosiodrama yang baik. 

2. menyusun pedoman pengamatan yaitu meliputi tes performen. 

Soal-soal yang diteskan sama dengan soal-soal siklus I. hal ini 

dimaksudkan agar mudah diketahui perubahan yang dialami oleh subjek 

penelitian. Perubahan itu bisa mengakibatkan peningkatan nilai, persamaan nilai, 

atau bahkan penurunan nilai dari siklus sebelumnya. 

b) Tindakan  

Penelitian ini dilakukan di kelas. Pengambilan data pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Jumlah siswa yang sudah terbagi menjadi 2 kelompok 

diberi tugas untuk melaksanakan percakapan dengan topik yang sama seperti pada 

siklus I. Tiap-tiap kelompok disediakan waktu kurang lebih lima menit untuk 

mengadakan percakapan. Siswa yang berperan sebagai penjual dan siswa dengan 

siswa yang berperan sebagai pembeli melaksanakan percakapan dua kali dengan 

cara bertukar peran. Siswa yang semula berperan sebagai penjual, berganti peran 

sebagai pembeli. Hal ini dimaksudkan agar semua siswa yang menjadi subjek 

penelitian dapat melaksanakan percakapan atau berbicara dengan baik dan tepat. 

c) Observasi 

Pengamatan dilaksanakan untuk mengetahui apakah cara-cara yang telah 

ditempuh dapat mengakibatkan peningkatan berbicara pada siswa, dan seberapa 

besar peningkatannya. 

Indikator yang diamati dalam siklus II sama dengan siklus I, yaitu 

tentang tes performen yang yang digunakan untuk mengetahui kemampuan 
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berbicara Bahasa Indonesia pada siswa, tentang ketepatan, kelancaran, dan 

intonasi. Selai itu peneliti juga mengamati sikap positif dan negatif yang 

dilakukan oleh siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

d) Refleksi 

Refleksi diperoleh dengan memperhatikan hasil tes performen. Hasil 

proses Tindakan Siklus I digunakan sebagai tolok ukur pada proses Tindakan 

Siklus II. Proses Tindakan Siklus II telah mencapai hasil seperti yang diharapkan 

dan tampak adanya peningkatan. Data yang diperoleh dari tes performen siklus II 

menunjukkan bahwa kemampuan berbicara dengan teknik Sosiodrama pada siswa 

Kelas I SD Alkhairaat Airmadidi Tahun Pelajaran 2018/ 2019 sudah termasuk 

dalam kategori baik. kendala-kendala pun sudah dapat diatasi sehingga subjek 

penelitian sudah semakin berkurang. Hal ini disebabkan peneliti telah 

mengadakan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses 

Tindakan Siklus I. melihat potensi siswa dan minat siswa terhadap teknik yang 

digunakan, maka penelitian ini masih bisa dilanjutkan. Berhubung nilai rata-rata 

yang dicapai sudah tuntas dalam Tindakan Siklus II sudah memenuhi harapan 

peneliti, maka penelitian ini tidak dilanjutkan karena bisa menimbulkan kejenuhan 

pada siswa. 

3. Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I merupakan pemberlakuan tindakan awal penelitian dengan 

menggunakan Sosiodrama. Tindakan Siklus I dilakukan setelah siswa mengikuti 

tindakan pra siklus, di mana kegiatan ini merupakan upaya memperbaiki dan 

memecahkan masalah yang ditemukan dalam pra siklus. 
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Pelaksanaan pembelajaran berbicara Bahasa Indonesia pada siklus I 

diungkap melalui data tes. Hasil tes berbicara Bahasa Indonesia pada siklus I ini 

merupakan data awal setelah dilakukan tindakan pembelajaran melalui teknik 

Sosiodrama. Kriteria penilaian pada siklus I masih tetap sama seperti pada tes pra 

siklus yang meliputi lima indikator penilaian, yakni: 

1. Ketepatan 

Contohnya:  

a. Harganya tidak bisa dikurangi? 

b. Harganya tidak bisa diturunin? 

2. Kelancaran 

Contohnya: 

a. “Waduh, tidak bisa, soalnya ini buku bagus” 

b.  “Waduh tidak, bisa soalnya ini buku bagus” 

3. Intonasi 

Contohnya: 

a. Saya mau beli buku yang ini, berapa harganya? 

b. Saya mau beli buku yang ini, berapa harganya! 

4. Ekpresi 

Contohnya: “Bisa  kurang harganya? Ekspresi muka harus dengan penuh 

permohonan bukan dengan Ekspresi senang. 

5. Kesesuaian tema 

Pembicaraan harus sesuai dengan tema permainan yang sedang 

diperankan. 

Contoh:  
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 Pembeli : “Assalamu’alaikum” 

 Penjual : “Wa’alaikum salam, silahkan mau beli apa? 

 Pembeli : “saya mau membeli buku” 

Secara umum hasil tes kemampuan berbicara pada Tindakan Siklus I dapat 

diketahui seberapa besar perolehan nilai kemampuan berbicara siswa melalui 

teknik Sosiodrama. Hasil penelitian pada siklus I dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel: 4.5  

Nilai Presentase Kemampuan Berbicara Siswa pada Siklus I 

No Interval Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. 90 – 100 0 0% Amat Baik 

2. 80 – 89 2 12,5 % Baik 

3. 70- 79 6 37,5 % Cukup 

4. 60 – 69 8 50 % Kurang 

Jumlah 16 100%  

 

Adapun rincian data di atas, dapat diketahui bahwa siswa yang memperoleh 

nilai antara 60 - 69 ada 8 siswa (50 %) dan termasuk kategori ku rang. Siswa yang 

memperoleh nilai 70 – 79  ada 6 siswa (37,5 %) termasuk kategori cukup. Adapun 

kategori baik dengan siswa yang memperoleh nilai antara 80 - 89 dengan 2 siswa 

(12,5 %) dan kategori amat baik dengan memperoleh nilai antara 90 - 100 belum 

dicapai seorang pun (0%). Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh belum 

memenuhi target yang telah ditentukan, target yang ditentukan sesuai dengan 

pembelajaran tuntas apabila siswa dapat menguasai dengan kategori cukup (70%). 
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4. Hasil Observasi 

Hasil penelitian observasi pada siklus I didapatkan dari hasil pengamatan 

(observasi) siswa. Hasil pengamatan dalam penelitian ini adalah observasi siswa 

yang dilaksanakan oleh teman peneliti sebagai observer. Pengambilan data 

observasi dilakukan selama proses pembelajaran berbicara Bahasa Indonesia pada 

siswa Kelas I SD Alkhairaat Airmadidi Tahun Pelajaran 2018/ 2019. Pengambilan 

data pengamatan (observasi) ini bertujuan untuk memotret respon perilaku siswa 

dalam menerima pembelajaran berbicara dengan teknik Sosiodrama. Lembar 

pengamatan tentang proses pembelajaran yang diamati dalam observasi siswa 

meliputi 10 perilaku siswa baik positif maupun negatif yang muncul saat 

pembelajaran berlangsung. Adapun objek sasaran observasi tersebut adalah: 

a. Memperhatikan/ merespon penjelasan guru 

b. Memahami materi 

c. Tidak memahami materi 

d. Bekerjasama dalam kelompok/ antar kelompok 

e. Mengganggu teman 

f. Acuh tak acuh terhadap proses pembelajaran/ diam tetap duduk  

g. Tampak bingung 

h. Bermain-main sendiri/ bercakap-cakap dengan teman 

i. Tidak mau bekerjasama dengan kelompoknya 

j. Malu dan minder melakukan peran 
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Pada siklus ini terdapat beberapa perilaku siswa yang terdeskripsi 

melalui observasi. Selama melakukan kegiatan pembelajaran berbicara 

melalui teknik Sosiodrama. 

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa sebagian siswa 

memperhatikan/ merespon penjelasan guru tentang bagaimana cara 

berbicara dengan benar. Mereka dapat memahami materi berbicara dengan 

diketahui sebanyak  8 (50%) dari jumlah seluruh siswa (16 siswa). Sisanya 

50 % dari jumlah seluruh siswa tampak bekerjasama dalam kelompoknya 

tetapi masih terlihat bingung sambil malu-malu dan minder untuk 

mengungkapkan perasaan dan gagasan pikirannya dalam berbicara, karena 

tidak memahami materi. Hal yang cukup menarik adalah semua siswa 

tampak aktif tidak ada yang acuh dan tidak bekerjasama dengan 

kelompoknya. 

Dari hasil observasi siswa dapat terlihat bahwa siswa yang 

mendapat nilai rendah melakukan perilaku negatif pada saat proses 

pembelajaran. Perilaku siswa seperti bermain-main, mengobrol dan 

mengganggu teman sangat mempengaruhi hasil tes yang diperoleh siswa. 

Hal ini terbukti dengan hasil observasi siswa menunjukkan sebanyak 8 

siswa (50 %) dengan nilai rendah melakukan perilaku negatif saat 

pembelajaran berbicara Bahasa Indonesia. 

Aspek pengamatan tentang respon siswa terhadap teknik 

Sosiodrama juga dilakukan siswa dengan cara mengisi angket yang berisi 

tentang 7 butir pertanyaan dengan jawaban sesuai dengan kenyataan yang 
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ada dan diisi dengan jawaban Ya atau Tidak. Hasil pengamatan tersebut 

menunjukkan bahwa dari 16 siswa dengan 7 pertanyaan yang menjawab Ya 

sebanyak 75 jawaban siswa dan menjawab Tidak sebanyak 37 jawaban 

siswa. 

Dengan demikian dari 7 butir pertanyaan ternyata 66,96 % siswa 

dari 16 siswa menjawab Ya dan 33,04 % menjawab Tidak. Adapun hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.6  

Respon Siswa Terhadap Penerapan Teknik Sosiodrama Pada Kemampuan 

Berbicara Siklus I 

No Pertanyaan 
Jawaban  

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang belajar Bahasa Indonesia? 12 4 

2. Apakah kalian senang materi tentang berbicara? 12 4 

3. Apakah kalian senang materi berbicara dengan teknik 

Sosiodrama? 
14 2 

4. Apakah dengan teknik Sosiodrama kalian merasa lebih 

mudah dalam berbicara? 
8 8 

5. Dengan teknik Sosiodrama apakah kalian lebih mudah 

mendapatkan ide atau gagasan? 
7 9 

6. Dengan teknik Sosiodrama apakah kalian lebih berani 

berbicara di depan kelas? 
9 7 

7. Apakah kalian merasa percaya diri ketika berbicara 

dengan lawan bicara setelah Sosiodrama? 
13 3 

Jumlah  75 37 

Presentase  66,96% 33,04% 
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5. Hasil Penelitian Siklus II 

Tindakan Siklus II dilaksanakan sesudah  siklus I keterampilan berbicara 

Bahasa Indonesia pada siswa Kelas I SD Alkhairaat Airmadidi Tahun Pelajaran 

2018/ 2019  masih termasuk kategori cukup dan belum memenuhi target 

maksimal pencapaian nilai rata-rata kelas yang ditentukan. 

Selain itu perubahan tingklah laku dalam pembelajaran berbicara masih 

tergolong normal dan belum tampak perubahan yang signifikan seperti yang 

diharapkan. Dengan demikian, Tindakan Siklus II dilakukan untuk menagtasi 

masalah itu. 

Pada siklus II ini peneliti melaksanakan tindakan dengan rencana dan 

persiapan yang lebih matang dari pada siklus I. dengan adanya perbaikan-

perbaikan pembelajaran yang mengarah pada peningkatan hasil belajar, tanpa 

mengesampingkan proses pembelajaran dengan teknik Sosiodrama, maka hasil 

penelitian yang berupa nilai tes ketrampilan siswa akan meningkat. Meningkatnya 

nilai tes ini tentu akan mengikuti pula dengan peningkatan perilaku sistem yang 

lebih aktif dalam menerima pembelajaran dengan teknik Sosiodrama. Hasil tes 

siklus II ini diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

6. Hasil Tes Siklus II 

Setelah mengadakan evaluasi dan refleksi pada siklus I, ternyata masih 

perlu diadakan perbaikan. Perbaikan itu dilakukan melalui putaran dan teknik 

yang sama seperti pada siklus I. Kriteria penilaian pada siklus II ini masih tetap 

sama seperti pada siklus I. Adapun hasil Tindakan Siklus II dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.7 

Nilai Presentase Kemampuan Berbicara Siswa pada Siklus II 

No Interval Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. 90 - 100 2 12,5 % Amat Baik 

2. 80 - 89 4 25% Baik 

3. 70 – 79 8 50 % Cukup 

4. 60 - 69 2 12,5 % Kurang  

Jumlah 16 100%  

 

Kemampuan berbicara pada penelitian ini dikategorikan menjadi: Kurang 

(K) cukup (C), Baik (B), Amat baik (AB). 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa siswa yang memperoleh nilai 

antara 60 - 69 ada 2 siswa (12,5 %) dan termasuk kategori kurang, siswa yang 

memperoleh nilai 70 - 79 ada  8 siswa (50 %) termasuk kategori cukup, siswa 

yang memperoleh nilai 80 – 89 ada 4 siswa (25 %) dan siswa yang memperoleh 

nilai 90 - 100 ada 2 orang (12,5 %) termasuk kategori Amat Baik. Hal ini 

menunjukkkan bahwa nilai yang diperoleh telah memenuhi target ketrampilan 

berbicara pada siswa dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat dilihat pada kemampuan siswa 

(nilai) yang semakin meningkat, siswa mulai memahami apa yang diajarkan oleh 

guru.  

Dengan latihan berbicara melalui percakapan sehari-hari sehingga 

kemampuan berbicara siswa akn terus bertambah, karena ketrampilan berbicara 

Bahasa Indonesia didapat dari latihan dan pengetahuan, dan bukan faktor bawaan 

dari lahir. Faktor eksternal yang tidak kalah penting adalah strategi pembelajaran 
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yang digunakan guru melalui teknik Sosiodrama, guru berhasil meningkatkan 

pemahaman dan kemampuan siswa dalam berbicara. Kini siswa sudah dapat 

berbicara dengan Bahasa Indonesia dengan benar. 

7. Hasil Observasi  

Hasil penelitian observasi pada siklus II ini diperoleh dari data observasi 

yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berbicara dengan teknik 

Sosiodrama di Kelas I SD Alkhairaat Airmadidi Tahun Pelajaran 2018/ 2019. 

Observasi siswa ini dilakukan peneliti sebagai guru dengan bantuan teman sebagai 

observasi kelas. Objek sasaran dan cara pelaksanaan observasi siswa yang 

meliputi perilaku positif dan negatif siswa selama proses pembelajaran. 

pengambilan data observasi ini bertujuan untuk memotret respon perilaku siswa 

dalam menerima pembelajaran berbicara Bahasa Indonesia. 

Pada siklus II selama melakukan kegiatan pembelajaran berbicara Bahasa 

Indonesia dengan teknik Sosiodrama, guru melihat ada perubahan perilaku siswa.  

Siswa yang sebelumnya tidak dapat mengikuti dengan baik, pada siklus II 

ini siswa mulai mengerti akan pentingnya mengikuti pembelajaran dan menikmati 

pembelajaran yang ditetapkan guru. Bukti ini dapat dilihat pada data observasi 

yang menyebutkan bahwa 14 siswa dari 16 siswa atau sebanyak 87,5 % siswa 

sudah mengikuti pembelajaran berbicara Bahasa Indonesia dengan baik. 

Peningkatan sebesar 37,5 % dari siklus I merupakan hal yang sangat 

menggembirakan. Berarti siswa sudah dapat menyesuaikan diri dengan teknik 

Sosiodrama yang diberikan guru. Siswa sudah merespon positif pembelajaran 

dengan baik, dan mulai menyadari Sosiodrama sungguh menyenangkan. Pada 

dasarnya seluruh siswa dalam siklus II merasa gembira saat berbicara di dalam 
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kelas. Berdasarkan pengamatan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

perilaku negatif siswa dapat dikendalikan dan tergantikan dengan perilaku positif. 

Dalam pengamatan siklus II peneliti mendapat temuan sebagai berikut: 

hanya ada 1 siswa yang belum memahami materi atau tidak ada siswa yang tidak 

berpartisipasi dalam belajar. Ada 14 siswa memahami materi. Semua siswa 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. masih ada 1 siswa yang malu dan minder 

melakukan teknik Sosiodrama. Ada 14 siswa tampak berani dan percaya diri 

dalam Sosiodrama. Semua siswa terlihat kooperatif dalam kelompoknya. Sudah 

tidak ada siswa yang bermain-main sendiri.  

Aspek pengamatan tentang respon siswa terhadap teknik Sosiodrama juga 

dilakukan siswa dengan cara mengisi angket yang berisi tentang 7 butir 

pertanyaan dengan jawaban sesuai dengan kenyataan yang ada dan diisi dengan 

jawaban Ya atau Tidak. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa dari 7 

butir pertanyaan ternyata 86,61 % siswa dari 16  siswa menjawab Ya dan 13,39 % 

menjawab Tidak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel: 4.8 

Respon Siswa Terhadap Penerapan Teknik Sosiodrama pada Kemampuan 

Berbicara Siklus II 

No Pertanyaan 
Jawaban  

Ya Tidak 

1. Apakah kalian senang pelajar Bahasa Indonesia? 14 2 

2. Apakah kalian senang materi tentang berbicara? 15 1 

3. 
Apakah kalian senang materi berbicara dengan 

teknik Sosiodrama? 
14 2 

4. 
Apakah dengan teknik Sosiodrama kalian merasa 

lebih mudah dalam berbicara? 
14 2 

5. 
Dengan teknik Sosiodrama apakah kalian lebih 

mudah mendapatkan ide atau gagasan? 
13 3 

6. 
Dengan teknik Sosiodrama apakah kalian lebih 

berani berbicara di depan kelas? 
14 2 

7. 

Apakah kalian merasa percaya diri ketika 

berbicara dengan lawan bicara setelah 

Sosiodrama? 

13 3 

Jumlah  97 15 

Presentase  86,61% 13,39% 

 

8. Deskripsi Dampak Tindakan 

Setelah diadakan Penelitian Tindakan Kelas meliputi 2 siklus maka terdapat 

dampak tindakan sebagai berikut: 

a. Siswa sudah memahami dan menguasai materi  

b. Siswa sangat senang dan aktif mengikuti pelajaran 

c. Siswa sudah tidak merasa malu lagi dan percaya diri untuk berbicara di 

depan kelas 
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d. Sudah tidak ada lagi siswa yang bermain-main sendiri dalam berbicara 

e. Siswa lebih serius dalam berbicara  

f. Sudah banyak siswa yang dapat berbicara dengan baik dan lancar, terbukti 

dari hasil penelitian siklus I yaitu rata-rata 68,75 dan Tuntas Belajar 50 %. 

Pada siklus II meningkat menjadi 73,13 Tuntas Belajar 87,5%. 

9. Hasil Wawancara 

Kegiatan wawancara dilaksanakan pada hari sabtu, 13 Juni 2019, 

pukul 09.15 (waktu istirahat), yang menjadi subjek wawancara adalah 3 

siswa yang memiliki nilai tinggi, sedang, dan rendah sesuai hasil 

pengamatan peneliti, yaitu: AH, NP dan BM. Pada saat istirahat peneliti 

mendekati anak-anak tersebut yang sedang asyik bercandaan bersama di 

dalam kelas. Anak-anak biasanya menghabiskan waktu istirahat di dalam 

kelas meskipun bel istirahat telah berbunyi. Hanya beberapa anak saja yang 

bermain di luar kelas. Dengan mengikuti candaan mereka akhirnya peneliti 

berhasil mendekati dan terjun dalam lingkup anak-anak tersebut. Kemudian 

secara tidak langsung peneliti berhasil memperoleh informasi, yang terekam 

dalam wawancara dengan 3 anak di kelas6. 

10. Hasil Hipotesis 

Atas dasar bertambahnya nilai siklus I ke nilai siklus II maka hipotesis 

yang berbunyi “Penerapan Metode Sosiodrama Dalam Meningkatkan Cara 

Berbicara Siswa Kelas I SD Alkhairaat Airmadidi Tahun Pelajaran 2018/ 

2019” diterima. 

                                                             
6Berdasarkan lampiran 10 
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Untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya faktor-faktor yang 

menyebabkan peningkatan serta hambatan-hambatan yang dijumpai maka 

perlu adanya pembahasan. 

B. Pembahasan 

1. Pembahaasan Siklus I 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada pra siklus, hasil Tindakan 

Siklus I, dan hasil Tindakan Siklus II. Penelitian tindakan siklus ini dilaksanakan 

melalui 2 tahap yaitu siklus I dan siklus II. Pembahasan hasil penelitian tersebut 

meliputi hasil tes dan hasil non tes. Hasil tes penelitian mengacu perolehan skor 

yang dicapai siswa dalam kemampuan berbicara Bahasa Indonesia yang meliputi 

lima aspek, yaitu: 

a. Aspek Ketepatan 

b. Aspek Kelancaran 

c. Aspek Intonasi 

d. Aspek Ekspresi 

e. Aspek Intonasi 

Pembahasan hasil non tes berpedoman pada instrumen penelitian yaitu 

Lembar Observasi/ Pengamatan. 

Kegiatan pra tindakan dilakukan sebelum tindakan siklus I. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kondisi awal ketrampilan 

siswa dalam berbicara Bahasa Indonesia. Setelah melaksanakan kegiatan 

menganalisis, peneliti melakukan tindakan siklus I. Proses pembelajaran berbicara 

dengan teknik Sosiodrama pada siklus I dibagi menjadi 3 bagian yaitu, bagian 

awal pembelajaran, bagian inti dan penutup. Dalam penelitian ini, peneliti dibantu 

oleh teman guru untuk melakukan observasi (pengamatan). 
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Selanjutnya guru melakukan apresiasi dengan menanyakan keadaan siswa 

dan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang Bahasa Indonesia. Setelah siswa 

benar-benar siap untuk memulai kegiatan pembelajaran, guru mulai menjelaskan 

segala kegiatan yang akan dilakukan selama 2 jam pembelajaran. kegiatan inti 

dalam pembelajaran berupa kegiatan guru dan siswa dalam berbicara Bahasa 

Indonesia untuk melatih kemampuan siswa dalam berbicara. 

Siswa dibagi beberapa kelompok, siswa disuruh mengambil lintingan yang 

berisi topik yang harus dimainkan, siswa diberi tugas untuk melakukan 

percakapan di depan kelas menggunakan Bahasa Indonesia. Pada akhir 

pembelajaran ditutup dengan menyimpulkan dan perbaikan materi yang telah 

diperankan. 

Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata skor kemampuan berbicara siswa 

pada siklus I masih rendah, karena hanya mencapai nilai rata-rata sebesar 69,10. 

Hal ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang berasal dari siswa 

maupun guru. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh guru, hambatan atau kendala 

yang dialami antara lain: 

1) Siswa belum lancar memahami materi dan indikator yang dirumuskan oleh 

guru. 

2) Siswa belum menguasai bahan pelajaran dengan baik. 

3) Siswa belum lancar atau benar dalam berbicara Bahasa Indonesia. 

4) Siswa belum punya rasa percaya diri, sehingga masih malu dan minder. 

Pengamatan pada siklus I juga dilakukan oleh 16 siswa yang menjadi 

subjek peneliti dengan cara mengisi Lembar Pengamatan yang berisi tentang 
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pertanyaan-pertanyaan tentang respons siswa terhadap penerapan teknik 

Sosiodrama dalam ketrampilan berbicara. Siswa hanya memilih salah satu 

alternatif jawaban yang paling sesuai dengan. 

 

Tabel 4.9 

Format Pembelajaran Kemampuan Berbicara Dengan Teknik Sosiodrama 

Siklus I 

No Tindakan Guru Tindakan Siswa 

 Siklus I  

1. Pendahuluan 

1. Menyiapkan Rencana 

Pembelajaran  

2. Guru mengkondisikan siswa 

untuk siap menerima pelajaran 

3. Guru memberi apersepsi dengan 

memancing ke pokok 

pembahasan kemampuan 

berbicara  

4. Pembagian kelas menjadi dua 

kelompok  

 

1. Mempersiapkan diri untuk 

menerima pelajaran 

2. Menjawab pertanyaan guru 

3. Membentuk kelompok  

2. Guru menjelaskan tentang ketrampilan 

berbicara dengan menggunakan teknik 

sosiodrama 

Mendengarkan penjelasan dari 

guru 

3. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi 

yang telah disampaikan oleh guru 

tentang sosiodrama 

Menanyakan materi yang belum 

jelas 

4. Guru membuat teks percakapan secara 

untuk sosiodrama yakni percakapan 

penjual dengan pembeli 

Melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh guru 

5. Menyuruh siswa menghafal teks 

percakapan yang telah dibuat 

Menghafal teks percakapan yang 

telah dibuat 

6. Menyuruh siswa sosiodrama di depan 

kelas sesuai dengan perannya masing-

masing  

Memparaktekkan dialog 
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7. Mengadakan penilaian dengan 

memperhatikan siswa sosiodrama 

Melaksanakan kegiatan 

sosiodrama 

8. 

 

Membahas hasil kegiatan siswa dan 

melakukan perbaikan 

Menyimpulkan materi berbicara 

dengan teknik sosiodrama 

Memperhatikan guru 

 

9. Mengolah data serta merefleksi untuk 

merumuskan tindakan selanjutnya 

 

 

2. Pembahasan Siklus II 
 

Dalam siklus II, kemampuan berbicara siswa diukur melalui materi dan 

teknik yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam siklus II 

mengalami peningkatan kemampuan berbicara. 

Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata skor kemampuan berbicara 

siswa pada siklus II sebesar 73,13 peningkatan dalam siklus II sebesar 5 dengan 

rata-rata skor kemampuan berbicara siswa pada siklus II. Peningkatan sebesar itu 

dapat membuktikan bahwa teknik Sosiodrama sukup efektif digunakan untuk 

mengajarkan kemampuan berbicara pada siswa. 

Perolehan nilai rata-rata sebesar 73,13 termasuk kategori baik, di samping 

itu nilai rata-rata 73,13 sudah memenuhi target yang ditetapkan pada siklus II, 

sehingga penelitian ini tidak dilanjutkan pada putaran berikutnya. 

Setelah diadakan tes pada siklus I, dan tes pada siklus II ternyata tampak 

adanya peningkatan skor dari kedua tes tersebut. skor itu dapat dilihat pada 

adanya peningkatan skor dari kedua tes tersebut. Skor itu dapat dilihat pada 

rekapitulasi hasil analisis data dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel: 4.10 

Rekapitulasi Hasil Analisis Data Tentang Hasil Belajar 

Siswa Kelas I SD Alkhairaat Airmadidi Tahun Pelajaran 2018/ 2019 

No Pencapaian Nilai Rata2 
Nilai 

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 

Tuntas 

Belajar 

1. Pra siklus 63,75 60 70 25 % 

2. Siklus I 68,13 60 80 50 % 

3. Siklus II 73,13 65 90 87,5 % 

 

Berdasarkan rekapitulasi data pada tebel di atas hasil tes kemampuan 

berbicara dari pra sikluss I sampai siklus II sebagaimana tersaji dalam tabel di atas 

mengalami peningkatan. 

Hasil praksikklus  pre tes, skor rata-rata mencapai 63,75 termasuk kategori 

kurang karena berada pada rentang nilai 60 - 69, skor rata-rata tersebut berasal 

dari jumlah rata-rata masing-masing aspek yang dinilai. Hasil tes siklus I 

berbicara dengan nilai rata-rata kelas 68,13 atau dalam kategori kurang, karena 

berada pada rentang nilai 60 - 69. Hasil tersebut belum memenuhi target nilai rata-

rata kelas pada siklus I yaitu 70, skor rata-rata tersebut diakumulasi dari beberapa 

aspek. Hasil tes siklus II mencapai 73,13 dalam kategori cukup karena berada 

pada rentang 70 - 79. hal ini sudah memenuhi standar ketentuan yaitu Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) Bahasa Indonesia SD Alkhairaat Airmadidi tahun 

ajaran 2018/2019 sebesar 70. 

Rendahnya ketrampilan sistem dalam berbicara Bahasa Indonesia tersebut 

karena beberapa faktor yang melingkupinya yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal ini dapat dilihat pada kemampuan berbicara kurang benar. Faktor 

eksternal berasal dari pola pembelajaran guru yang statis, kaku, dan masih 
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cenderung mengutamakan hasil pembelajaran tanpa mempertimbangkan proses 

pembelajaran itu sendiri. 

Peningkatan pada ketiga aspek ketrampilan berbicara merupakan prestasi 

yang patut dibanggakan sebelum diberlakukan tindakan siklus I dan siklus II 

kemampuan siswa masih kurang. Setelah diberlakukannya tindakan siklus I 

maupun siklus II dengan menggunakan teknik Sosiodrama, kemampuan berbicara 

mengalami peningkatan. 

Pengamatan terhadap tindakan siklus II juga dilakukan oleh 16 siswa yang 

menjadi subjek peneliti dengan cara mengisi Lembar Pengamatan yang berisi  

tentang pertanyaan-pertanyaan tentang respons siswa terhadap penerapan teknik 

Sosiodrama dalam ketrampilan berbicara. Siswa hanya memilih salah satu 

alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kenyataannya. 

Tabel 4.11 

Format Pembelajaran Kemampuan Berbicara Dengan Teknik Sosiodrama 

Siklus II 

No Tindakan Guru Tindakan Siswa 

 
Siklus II 

 

1. Pendahuluan 

1. Menyiapkan Rencana 

Pembelajaran  

2. Guru mengkondisikan siswa 

untuk siap menerima pelajaran 

3. Guru memberi apersepsi 

dengan memancing ke pokok 

pembahasan kemampuan 

berbicara  

4. Pembagian kelas menjadi dua 

kelompok  

 

 

1. Mempersiapkan diri untuk menerima 

pelajaran  

2. Menjawab pertanyaan guru 

3. Membentuk kelompok  
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2. Guru menjelaskan tentang 

ketrampilan berbicara dengan 

menggunakan teknik sosiodrama 

Mendengarkan penjelasan dari guru 

3. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang 

materi yang telah disampaikan 

oleh guru tentang sosiodrama 

Menanyakan materi yang belum jelas 

4. Guru memberi contoh pada siswa 

tentang bagaimana cara 

sosiodrama dengan 

memperhatikan aspek ketepatan, 

kelancaran, intonasi, dan tema 

Memperhatikan guru 

5. Guru membuat teks percakapan 

secara kelompok untuk 

sosiodrama Yakni percakapan 

penjual dengan pembeli 

 

Melaksanakan tugas yang diberikan 

oleh guru 

6. Menyuruh siswa menghafal teks 

percakapan yang telah dibuat 

Menghafal teks percakapan yang telah 

dibuat 

7. Menyuruh siswa sosiodrama di 

depan kelas sesuai dengan 

perannya masing-masing  

Memparaktekkan dialog 

8. Mengadakan penilaian dengan 

memperhatikan siswa sosiodrama 

Melaksanakan kegiatan sosiodrama 

9. 
 

Membahas hasil kegiatan siswa 

dan melakukan perbaikan 

Menyimpulkan materi berbicara 

dengan teknik sosiodrama 

Memperhatikan guru 

 

10. Mengevaluasi tindakan dan 

merefleksi tindakan secara 

keseluruhan dari siklus I sampai 

siklus II, mengolah data dalam 

bentuk presentase, serta membuat 

hasil pengamatan 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:  

1. Penelitian dengan menggunakan metode sosiodrama dapat meningkatkan 

cara berbicara siswa khususnya kelas I SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

Kabupaten Minahasa Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 

2. Adapun yang menjadi kendala pada awal tindakan yang dihadapi peneliti 

yaitu siswa masih malu-malu dalam melakukan peran yang diberikan.  

B. Saran  

Demi kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar dalam 

rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, maka peneliti memberi saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi sekolah 

a. Sekolah dapat meningkatkan kembali pengembangan program-program 

yang menunjang adanya metode Sosiodrama untuk meningkatkan cara 

berbicara siswa.  

b. Penerapan metode Sosiodrama sebaiknya tidak hanya dilakukan disela-

sela pembelajaran tapi menjadikan satu kesatuan yang utuh dalam 

pembelajaran. 
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2. Bagi Guru 

a. Guru dapat lebih memperhatikan lagi anak-anak ketika Sosiodrama dan 

memberi kebebasan terhadap anak dalam memilih peran yang disukainya. 

b. Melakukan peran sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan 

Sosiodrama yang sudah ditentukan. 

c.  Memberian atau penguatan seperti pemberian riwerd atau hadiah kepada 

anak setelah selesai pembelajaran.  

d. Meningkatkan dan menumbuhkan semangat anak-anak serta jangan lupa 

untuk mengumpulkan untuk diberi pengarahan dan aturan dalam 

permainan. 

3. Bagi Siswa 

Hendaknya lebih meningkatkan konsentrasi, semangat dan perhatian 

dalam proses pembelajaran sehingga mendapatkan nilai yang baik  

4. Bagi Peneliti  

a. Penelitian tentang penerapan metode Sosiodrama dalam meningkatkan 

cara berbicara siswa masih sangat jauh dari kata-kata sempurna, masih 

banyak sekali kekurangan yang harus ditingkatkan. 

b. Peneliti-peneliti selanjutnya hendaknya termotivasi untuk melakukan 

metode Sosiodrama tujuannya agar metode ini lebih digunakan lagi 

untuk meningkatkan dan melengkapi pembelajaran serta media 

pembelajaran yang lebih bervariasi untuk meningkatkan cara berbicara 

pada peserta didik yang sesuai dengan EYD.  
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Lampiran 3 

Surat Rekomendasi 
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LAMPIRAN 4 

PROFIL KABUPATEN MINAHASA UTARA 

 

Kabupaten Minahasa Utara (sering disingkat Minut) dengan pusat 

pemerintahan dan ibukota di Airmadidi, terletak di Provinsi Sulawesi Utara. 

Kabupaten ini memiliki lokasi yang strategis karena berada di antara dua kota, yaitu 

Manado dan kota pelabuhan Bitung. Dengan jarak dari pusat kota Manado ke 

Airmadidi sekitar 12 km yang dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Sebagian dari 

kawasan Bandar Udara Sam Ratulangi terletak di wilayah Minahasa Utara. 

 

Minahasa Utara 

 
Lambang Minahasa Utara 

 

Provinsi : Sulawesi Utara 

Dasar hukum : Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tanggal 

18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara dan 

diresmikan Mendagri atas nama Presiden Republik 

Indonesia pada tanggal 07 Januari 2004 

Tanggal peresmian : 07 Januari 2004 

Ibu kota : Airmadidi 

Pemerintahan 

Bupati : Vonnie Anneke Panambunan  

APBD 

DAU : Rp. 395.558.587.000 

Luas  : 2.314,39 km2 ( arat 1.053,39 km² Laut 1.261 km²) 

Populasi 

Total  : 250.478 jiwa (2015) 

Kepadatan  : 108,23 jiwa/km2 

Demografi 
Agama  : Kristen Protestan 77.39%  

  Islam 14.30%  

  Katolik 8.14%  

  Buddha 0.14%  

  Hindu 0.02%  



82 
 

  Konghucu 0.01% 

Pembagian administratif 

Kecamatan  : 10 kecamatan 

Kelurahan  : 125 desa dan 6 kelurahan 

Batas wilayah 

Utara  : Laut Sulawesi 

Selatan : Kabupaten Minahasa  

Barat : Kota Manado  

Timur  : Kota Bitung  

 

DAFTAR BUPATI MINAHASA UTARA 

No Nama Bupati 
Mulai 

Jabatan 

Akhir 

Jabatan 
Wakil Bupati Keterangan 

1 
Drs. Paul Tirayoh 

M.B.A 

12 Januari 

2004 
19 Maret 2005  

Penjabat 

bupati 

2. Drs. Edwin Silangen    9 Maret 2005 
14 Agustus 

2005 
 

Penjabat 

bupati 

3. 
Vonnie Anneke 

Panambunan  

14 Agustus 

2005 
April 2008 

Drs. Sompie 

Singal M.B.A 
 

4 
Drs. Sompie Singal 

M.B.A 
April 2008 

14 Agustus 

2010 
 (Ket.1) 

5 Drs. Rudy Umboh  
15 Agustus 

2010 

10 Desember 

2010 
 

Penjabat 

bupati 

6 
Drs.Sompie Singal 

M.B.A.  

10 Desember 

2010 

10 Desember 

2015 

Yulisa Baramuli 

S.H 
 

7 
Ir. Herry Rotinsulu 

M.Si.  

10 Desember 

2015 

17 Februari 

2016 
 

Penjabat 

bupati 

8 
Vonnie Anneke 

Panambunan  

17 Februari 

2016 
Petahana Ir. Joppi Lengkong  

Catatan 

1. Menggantikan Vonnie Panambunan yang dinonaktifkan. 
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Dewan Perwakilan 

Berikut adalah komposisi DPRD periode 2014–2019: 

No Partai 
Jumlah 

Kursi 

1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7 

2 Partai Gerakan Indonesia Raya 5 

3 Partai Demokrat 4 

4 Partai Golongan Karya 4 

5 Partai Hati Nurani Rakyat 4 

6 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3 

7 Partai Kebangkitan Bangsa 1 

8 Partai NasDem 1 

9 Partai Persatuan Pembangunan 1 

TOTAL 30 

 

Kecamatan 

Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari 10 kecamatan, yaitu: 

1. Airmadidi 

2. Dimembe 

3. Kalawat 

4. Kema 

5. Kauditan 

6. Likupang Barat 

7. Likupang Selatan 

8. Likupang Timur 

9. Talawaan 

10. Wori 
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Ekonomi 

Wilayah Kabupaten Minahasa Utara Sumber daya pertanian dan perkebunan 

dengan  primadona tanaman kelapa yang adalah terbesar di seluruh wilayah Minut 

sehingga merupakan usaha tani utama penduduk. Selain itu tanaman cengkih serta 

buah-buahan antara lain buah Duku, Langsat, Manggis dan Rambutan banyak 

dihasilkan oleh petani. 

Sumber daya laut dan perikanan, yaitu perikanan air tawar berupa ikan Mas 

dan Ikan Mujair.Perikanan air laut berupa Tambak Kerapu, Bandeng, Udang, Lobster 

dan pengembangbiakan Rumput Laut serta Kerang Mutiara. 

Sumber daya pertambangan merupakan sumber daya yang masih memiliki 

potensi yang terpendam karena sampai saat ini belum diolah secara maksimal.Di 

mana Minahasa Utara juga memiliki potensi kekayaan emas yang besar. 

 

Tempat Wisata 

Daerah ini memiliki banyak potensi wisata antara lain: 

1. Wisata Budaya, yaitu cagar budaya Waruga atau kuburan batu moyang Minahasa 

di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi, Batu bertumbuh Pariwisata di Desa 

Watutumou Kecamatan Kalawat dan Karapan Sapi.  

2. Wisata Laut, yaitu Taman Laut di pulau Gangga, pulau Lihaga, pulau Nain dan 

pulau Talise. 

3. Makam pahlawan nasional Ibu Maria Walanda Maramis.  

4. Gunung tertinggi di Sulawesi Utara, yaitu Gunung Klabat atau Tamporok. 

5. Pasar tradisional di Airmadidi yang menjual berbagai makanan khas Tonsea. 

6. Serta objek wisata yang baru dibangun oleh pemerintah daerah, yaitu objek 

Wisata Religius Kaki Dian dan Hutan Kenangan yang keduanya berlokasi di kaki 

gunung Klabat. 

7. Tanjung Tarabitan, yang merupakan titik paling utara dari pulau Sulawesi. 

 

Hotel dan Penginapan 

Memiliki dua hotel berbintang empat, yaitu Hotel Sutan Raja di Watutumou 

dan Hotel Paradise di Likupang. Selain itu juga banyak berdiri resort berstandar 

internasional, antara lain Kima Bajo Resort, Gangga Resort dan Batunona Resort di 

Kema III. 

 

Pendidikan 

Terdapat sekolah berstandar internasional, yaitu Manado Independent School 

(MIS) di kecamatan Kalawat, juga Universitas Klabat di kecamatan Airmadidi. 

 

Suku 

Penduduk Kabupaten Minahasa Utara sebagian besar adalah etnis Minahasa 

Tonsea. 
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LAMPIRAN 5 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS GURU SIKLUS 1 

Nama Sekolah : SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

Tahun Ajaran : 2018/2019 

Kelas/Semester : 1/Genap 

Nama Observer  : Hajaria Pombaile, SE.Sy 

Tahapan Aspek yang di Amati 

Kategori 

Keterangan 3 2 1 

Baik Cukup Kurang 

Kegiatan 

awal 

Melakukan aktifitas 

keseharian 
√  

 
 

Mempersiapkan 

perlengkapan belajar 

mengajar 

 √ 

 

 

Menanyakan Materi 

sebelumnya 
 √ 

 
 

Kegiatan 

Inti 

Menyampaikan materi √    

Melakukan Tanya Jawab √    

Penerapan Metode 

Pembelajaran 
 √ 

 
 

Mengarahkan peserta didik   √   

Kegiatan 

Akhir 

Merespon pertanyaan siswa  √   

Melakukan evaluasi  √   

Mengakhiri pembelajaran  √   

Jumlah Skor 3 7  10 

Total Skor 9 14  23 

Keterangan Katagori penilaian : 

10 – 17 = Kurang 

18 - 25 = Cukup 

26 – 30 = Baik 

Airmadidi,     28 Mei   2019 

Pengamat Observasi  

 

 

(Hajaria Pombaile, SE.Sy) 
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LAMPIRAN 6 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS GURU SIKLUS II 

Nama Sekolah : SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

Tahun Ajaran : 2018/2019 

Kelas/Semester : 1/Genap 

Nama Observer  : Hajaria Pombaile, SE.Sy 

Tahapan Aspek yang di Amati 

Kategori 

Keterangan 3 2 1 

Baik Cukup Kurang 

Kegiatan 

awal 

Melakukan aktifitas 

keseharian 
√  

 
 

Mempersiapkan 

perlengkapan belajar 

mengajar 

√  

 

 

Menanyakan Materi 

sebelumnya 
 √ 

 
 

Kegiatan 

Inti 

Menyampaikan materi √    

Melakukan Tanya Jawab √    

Penerapan Metode 

Pembelajaran 
√  

 
 

Mengarahkan peserta didik  √   

Kegiatan 

Akhir 

Merespon pertanyaan siswa √    

Melakukan evaluasi √    

Mengakhiri pembelajaran  √   

Jumlah Skor 7 3  10 

Total Skor 21 6  27 

Keterangan Katagori penilaian : 

10 – 17 = Kurang 

18 - 25 = Cukup 

26 – 30 = Baik 

Airmadidi,   28 Mei   2019 

Pengamat Observasi  

 

 

(Hajaria Pombaile, SE.Sy) 
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LAMPIRAN 7 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA SIKLUS I 

 

Nama Sekolah : SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

Tahun Ajaran : 2018/2019 

Kelas/Semester : 1/Genap 

Nama Observer  : Hajaria Pombaile, SE.Sy 

 

Tahap Indikator 

Kategori 

Keterangan 3 2 1 

Baik Cukup Kurang 

Awal 

Melakukan aktifitas keseharian √    

Mempersiapkan perlengkapan 

belajar mengajar 
  √ 

 

Keterlibatan dalam 

pembangkitan pengetahuan awal 
√   

 

Inti 

Menyimak penjelasan materi  √   

Keterlibatan dalam Tanya- 

jawab 
 √  

 

Memanfaatkan sarana dan 

prasarana yang tersedia 
 √  

 

Keaktifan dalam pembelajaran √    

Akhir 

Merespon kegiatan  √   

Melakukan evaluasi  √   

Mengakhiri pembelajaran  √   

Jumlah skor 3 6 1 10 

Total Skor 9 12 1 22 

Keterangan Katagori penilaian : 

10 – 17 = Kurang 

18 - 25 = Cukup 

26 – 30 = Baik 

 Airmadidi,  11 Juni   2019 

Pengamat Observasi  

 

 

 

(Hajaria Pombaile, SE.Sy) 
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LAMPIRAN 8 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA SIKLUS II 

 

Nama Sekolah : SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

Tahun Ajaran : 2018/2019 

Kelas/Semester : 1/Genap 

Nama Observer  : Hajaria Pombaile, SE.Sy 

Tahap Indikator 

Kategori 

Keterangan 3 2 1 

Baik Cukup Kurang 

Awal 

Melakukan aktifitas keseharian √    

Mempersiapkan perlengkapan 

belajar mengajar 
 √  

 

Keterlibatan dalam pembangkitan 

pengetahuan awal 
√   

 

Inti 

Menyimak penjelasan materi √    

Keterlibatan dalam Tanya- jawab √    

Memanfaatkan sarana dan 

prasarana yang tersedia 
√   

 

Keaktifan dalam pembelajaran √    

Akhir 

Merespon kegiatan √    

Melakukan evaluasi  √   

Mengakhiri pembelajaran  √   

Jumlah skor 7 3  10 

Total Skor 21 6  27 

Keterangan Katagori penilaian : 

10 – 17 = Kurang 

18 - 25 = Cukup 

26 – 30 = Baik 

Airmadidi,  21 Juni  2019 

Pengamat Observasi  

 

 

(Hajaria Pombaile, SE.Sy) 
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Lampiran 9 

DAFTAR NAMA SUBJEK PENELITIAN KELAS I 

No Nama Siswa Kelas  

1 
Ajeng Hardianto 

I 

2 
Asya Kapantow 

I 

3 
Alzahra Hamzah 

I 

4 
Kaifa Sonopawiro 

I 

5 
Khairunisa Ismail 

I 

6 
Nafizah Matindas 

I 

7 
Nazwa Putri 

I 

8 
Nurlaila Saleh 

I 

9 
Tasya Alzahra 

I 

10 
Alzidan Ahmad 

I 

11 
Bintang Mokoagow 

I 

12 
Maulana Hulinggi 

I 

13 
Rafki Ismail 

I 

14 
Rafka Ismail 

I 

15 
Gevin Anapu 

I 

16 
Asifa Malaya 

I 
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LAMPIRAN 10 

HASIL WAWANCARA 

Nama Sekolah : SD Alkhairaat Airmadidi Atas 

Kelas/Semester : 1/Genap 

Hari/tgl : Sabtu, 13 Juni 2019 

Waktu : 09.15 Wita 

Informan :  1.   Ajeng Hardianto (AH) 

1. Nazwa Putri (NP) 

2. Bintang Mokoagow (BM) 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah kalian suka dengan mata 

pelajaran Bahasa Indonesia? 

AH : Saya suka Bu…  

NP : Suka pas mudah, tapi 

kadang enggak suka pas 

sulit-sulit gitu Bu… 

BM : Tidak suka…… 

2 Nah tadi kan semua sudah memiliki 

jawaban masing-masing, ada yang 

suka sekali, ada yang sedang, dan 

ada yang tidak suka. Kalau dengan 

menggunakan  cara dengan bermain 

peran contohnya berperan sebagai 

penjual dan pembeli? 

Suka Bu… (saling bersahutan) 

Saya mau jadi penjual, saya mau 

jadi pembeli…… 

 

3 Menurut kalian sulit atau tidak 

belajar bahasa Indonesia dengan 

cara bermain peran? 

Tidak sulit Bu… (alasan mereka 

secara bergantian) 

AH : Saya lebih cepat belajar 

karena sambil bermain… 

NP      : Saya lebih  senang belajar 

Bu 

BM       : Saya suka Bu… 

4 Ok, Terima kasih anak-anak  Sama-sama Bu…(bersamaan) 
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Lampiran 11 

 

RENCANA PEMBELAJARAN 

SIKLUS I  
 

Satuan Pendidikan  : SD Alkhairaat Airmadidi  

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : I/2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan adn perasaan secara lisan melalui 

kegiatan berpidato, bercerita, berdialog, mengamati dan menyampaikan pesan/ 

informasi, mengkritik, memuji sesuatu, Bermain Peran. 

II. Kompetensi Dasar 

Berdialog (melakukan percakapan) dengan orang lain dan Bermain Peran. 

III. Materi Pokok 

Berdialog/ berbicara dengan Bahasa Indonesia  

IV. Indikator 

1. Mampu menyampaikan ungkapan/ pesan secara lisan kepada orang lain. 

2. Mampu berkomunikasi atau bertanya jawab dengan orang lain sesuai 

konteks pembicaraan dengan bahasa yang benar. 

V. Strategi Pembelajaran/ Kegiatan Belajar 

Menciptakan suasana yang baik dengan memberi salam dan mengkondisikan kelas 



92 
 

Kegiatan Awal 

 Persepsi 

 Guru menanyakan keadaan siswa dan pekerjaan rumah yang diberikan pada 

pertemuan yang lalu. 

 Mengarahkan dan menarik perhatian murid terhadap materi yang akan 

disajikan. 

 Menyampaikan informasi kompetensi yang ingin dicapai agar siswa 

mengetahui materi yang akan dikuasai setelah pembelajaran selesai. 

 Kelas dibagi dalam beberapa kelompok. 

Kegiatan Inti 

 Menjelaskan materi kemampuan berbicara dengan teknik Bermain Peran 

(Guru memberi contoh Bermain Peran). 

 Mengerjakn tugas kelompok membuat dialog. 

 Berdiskusi tentang tugas kelompok. 

 Mempraktekkan percakapan sesuai dengan peran masing-masing di depan 

kelas. 

 Guru mengamati percakapan siswa dan memberi penilaian, serta mendata 

kesalahan-kesalahan dalam bercakap-cakap. 

 Pembahasan hasil siswa dalam Bermain Peran 
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Kegiatan Akhir 

 Kesimpulan materi yang telah diaajarkan guna memantapkan pemahaman. 

 Memberi pekerjaan rumah pada siswa. 

VI.Alat dan Sumber Bahan 

Alat  : Teks naskah dialog/ percakapan 

: Buku Paket Bahasa Indonesia Kelas I 

: Lembar Penilaian 

VII.Penilaian 

1. Jenis Tagihan : Penilaian dalam proses berupa pengamatan (Lembar 

Pengamatan). 

: Penilaian hasil belajar. 

2.Bentuk instrumen : Tes lisan (Praktek). 

 

 

 

 

 

Airmadidi, 27 Mei 2019 

Kepala Sekolah           Peneliti 

 

 

 

Samsu Nurhamidin, S.Pd          Nurlaila Kairun 

NIP:197407031997081001          NIM: 15.2.1.034 
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Lampiran 12 

 

RENCANA PEMBELAJARAN 

SIKLUS II  
 

Satuan Pendidikan  : SD Alkhairaat Airmadidi  

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas    : I/2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35  menit 

 

I.Standar Kompetensi 

Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan adn perasaan secara lisan melalui 

kegiatan berpidato, bercerita, berdialog, mengamati dan menyampaikan pesan/ 

informasi, mengkritik, memuji sesuatu, Bermain Peran. 

II. Kompetensi Dasar 

Berdialog (melakukan percakapan) dengan orang lain dan Bermain Peran. 

III. Materi Pokok 

Berdialog/ berbicara dengan Bahasa Indonesia  

IV. Indikator 

1. Mampu menyampaikan ungkapan/ pesan secara lisan kepada orang lain. 

2. Mampu berkomunikasi atau bertanya jawab dengan orang lain sesuai konteks 

pembicaraan dengan bahasa yang benar. 

V. Strategi Pembelajaran/ Kegiatan Belajar 

Menciptakan suasana yang baik dengan memberi salam dan mengkondisikan kelas 

Kegiatan Awal 

 Persepsi 

 Guru menanyakan keadaan siswa dan pekerjaan rumah yang diberikan pada 

pertemuan yang lalu. 

 Mengarahkan dan menarik perhatian murid terhadap materi yang akan disajikan. 
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 Menyampaikan informasi kompetensi yang ingin dicapai agar siswa mengetahui 

materi yang akan dikuasai setelah pembelajaran selesai. 

 Kelas dibagi dalam beberapa kelompok. 

Kegiatan Inti 

 Menjelaskan materi kemampuan berbicara dengan teknik Bermain Peran (Guru 

memberi contoh Bermain Peran). 

 Mengerjakn tugas kelompok membuat dialog. 

 Berdiskusi tentang tugas kelompok. 

 Mempraktekkan percakapan sesuai dengan peran masing-masing di depan kelas. 

 Guru mengamati percakapan siswa dan memberi penilaian, serta mendata 

kesalahan-kesalahan dalam bercakap-cakap. 

 Pembahasan hasil siswa dalam Bermain Peran 

Kegiatan Akhir 

 Kesimpulan materi yang telah diaajarkan guna memantapkan pemahaman. 

 Memberi pekerjaan rumah pada siswa. 

 Bersama siswa mengadakan refleksi tentang pelajar yang telah disampaikan. 

 Mengevaluasi tindakan dan membuat refleksi tindakan secara keseluruhan dari 

siklus I sampai siklus II. 

VI. Alat dan Sumber Bahan 

Alat  : Teks naskah dialog/ percakapan 

: Buku Paket Bahasa Indonesia Kelas I 

: Lembar Penilaian 
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VI. Penilaian 

1. Jenis Tagihan : Penilaian dalam proses berupa pengamatan (Lembar 

Pengamatan). 

: Penilaian hasil belajar. 

2. Bentuk instrumen : Tes lisan (Praktek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Airmadidi, 10 Juni 2019 

Kepala Sekolah           Peneliti 

 

 

 

Samsu Nurhamidin, S.Pd          Nurlaila Kairun 

NIP:197407031997081001          NIM: 15.2.1.034 

 

:  
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Lampiran 13 

DATA NILAI HASIL PRA SIKLUS 

N

o 
Nama Siswa 

Kriteria Penilaian Jumlah 

Ketepatan Kelancaran Intonasi Ekspresi Tema Skor 

1 Ajeng Hardianto 10 10 20 5 20 70 

2 Asya Kapantow 10 10 10 10 20 60 

3 Alzahra Hamzah 20 10 10 10 10 60 

4 Kaifa Sonopawiro 10 10 20 5 20 65 

5 Khairunisa Ismail 20 10 10 10 10 60 

6 Nafizah Matindas 10 10 10 10 20 60 

7 Nazwa Putri 10 20 10 10 10 60 

8 Nurlaila Saleh 10 10 20 5 20 65 

9 Tasya Alzahra 20 10 10 10 20 70 

10 Alzidan Ahmad 10 10 10 10 20 60 

11 Bintang Mokoagow 10 10 20 10 20 70 

12 Maulana Hulinggi 20 10 10 10 10 60 

13 Rafki Ismail 20 10 10 10 20 70 

14 Rafka Ismail 10 20 5 20 10 65 

15 Gevin Anapu 10 20 10 10 10 60 

16 Asifa Malaya 10 10 20 5 20 65 

 Jumlah 1.020 

 Rata 63,75 

 Persen 25 % 
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Lampiran 14 

DATA NILAI HASIL TES SIKLUS I 

No Nama Siswa 

Kriteria Penilaian 

Jumlah Ket 

Ketepatan Kelancaran Intonasi Ekspresi Tema 

1 Ajeng Hardianto 20 20 20 10 10 80 T 

2 Asya Kapantow 10 20 10 10 10 60 BT 

3 Alzahra Hamzah 20 10 5 5 20 60 BT 

4 Kaifa Sonopawiro 20 20 20 10 5 75 T 

5 Khairunisa Ismail 20 10 10 10 10 60 BT 

6 Nafizah Matindas 20 20 10 20 10 80 T 

7 Nazwa Putri 20 20 10 5 20 75 T 

8 Nurlaila Saleh 10 20 20 10 10 70 T 

9 Tasya Alzahra 20 10 10 10 20 70 T 

10 Alzidan Ahmad 20 10 10 10 10 60 BT 

11 Bintang Mokoagow 20 10 10 5 20 65 BT 

12 Maulana Hulinggi 20 10 5 10 20 65 BT 

13 Rafki Ismail 20 10 10 10 20 70 T 

14 Rafka Ismail 20 10 10 10 10 60 BT 

15 Gevin Anapu 20 20 20 10 5 75 T 

16 Asifa Malaya 20 20 10 10 5 65 BT 

 Jumlah 300 240 190 155 205 1.090 8 

 Rata-Rata 18.75 15 11,88 9.69 12,81 68,13 50% 
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Lampiran 15 

DATA NILAI HASIL TES SIKLUS II 

No Nama Siswa 
Kriteria Penilaian 

Skor Ket 
Ketepatan Kelancaran Intonasi Ekspresi Tema 

1 Ajeng Hardianto 10 20 20 10 10 70 T 

2 Asya Kapantow 20 10 10 20 20 80 T 

3 Alzahra Hamzah 20 10 10 10 20 70 T 

4 Kaifa Sonopawiro 10 20 10 20 10 70 T 

5 Khairunisa Ismail 20 20 20 10 20 90 T 

6 Nafizah Matindas 10 20 20 10 10 70 T 

7 Nazwa Putri 10 20 10 20 5 65 BT 

8 Nurlaila Saleh 20 10 20 10 10 70 T 

9 Tasya Alzahra 20 10 20 10 20 80 T 

10 Alzidan Ahmad 20 20 10 20 10 80 T 

11 Bintang Mokoagow 20 10 20 10 10 70 T 

12 Maulana Hulinggi 20 10 20 10 10 70 T 

13 Rafki Ismail 20 10 10 20 20 80 T 

14 Rafka Ismail 10 20 20 10 5 65 BT 

15 Gevin Anapu 20 20 20 20 10 90 T 

16 Asifa Malaya 20 10 20 10 10 70 T 

 Jumlah 270 240 260 220 180 1,170 14 

 Rata-Rata 16,88 15 16,25 13,75 11,25 73,13 87,5 % 
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Lampiran 16 

TEKS BERMAIN PERAN JUAL BELI 

 

Pembeli : “Assalamu’alaikum” 

Penjual  : "Wa’alaikum salam,  silahkan mau cari apa?" 

Pembeli  : " saya mau beli buku yang ini, berapa ya harganya?" 

Penjual  : "Itu, satu pak harganya 25  ribu" 

Pembeli  : "Bisa kurang  harganya?"  

Penjual  : "Hmmm, bagaimana ya . mau ditawar berapa?" 

Pembeli  : "20 ribu boleh ?"   

Penjual  : "Waduh, tidak bisa , soalnya ini bukunya bagus" 

Pembeli  : "Hmm, kalau 22 ribu  boleh ?"  

Penjual  : "Harganya dinaikin sedikit, 23 ribu" 

Pembeli : “pensil berapa harganya?” 

Penjual : “harga satu lusinnya 12 ribu” 

Pembeli : “ berapa semua harga buku dan pensilnya?” 

Penjual : “semuanya 35 ribu” 

Pembeli  : "sebentar ya saya ambil uangnya" 

Penjual : “Terimah kasih” 

Pembeli : “Sama-sama, Assalamu’alaikum” 

Penjual : “Wa’alaikum salam” 
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Lampiran 17 

FOTO-FOTO KEGIATAN 

WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH SD ALKHAIRAAT 

AIRMADIDI 

 

WAWANCARA DENGAN WALI KELAS II SD ALKHAIRAAT AIRMADIDI 
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IDENTITAS PENULIS 

 

Nama : Nurlaila Kairun 

Tempat dan Tanggal Lahir : Treman, 14 April 1989 

Alamat : Treman, Jaga 1 Kec. Kauditan Kab. Minahasa utara 

No. Hp : 082196208303 

e-mail : kairunnurlaila100@gmail.com 

Nama Orang Tua 

Bapak : Gandi Kairun 

Ibu : Lina Sumaila 

Nama Suami : Ardian Podomi 

Riwayat Pendidikan : SD Negeri Treman Lulus Tahun 2001 

  SMP Negeri 2 Kauditan Lulus Tahun 2004  

  SMA Negeri 3 Ternate Lulus Tahun 2009 

 

   Airmadidi, 28 November  2019 

   Penulis,  

 

 

 Nurlaila Kairun 
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