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RINGKASAN 

 

Penerapan Metode Bermain Peran untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berbahasa Lisan (Menyimak dan Berbicara) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Siswa Kelas IV SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember Tahun Pelajaran 

2014/2015; Rieska Dwi Arianti; 110210204108; 2015; 73 halaman; Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Jember. 

 Keterampilan berbahasa lisan penting diajarkan karena dengan keterampilan 

itu seorang siswa akan mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada hari Jum’at, 19 Desember 2014 

diperoleh bahwa penekanan pembelajaran berbahasa umumnya masih terletak pada 

keterampilan membaca dan menulis. Keterampilan menyimak dan berbicara lebih 

dikesampingkan sehingga masih terdapat siswa yang tidak dapat menyampaikan 

pesan dalam bahasa lisan secara baik. Sering kali siswa malu dan berkeringat dingin 

ketika berbicara di depan kelas. Menyebabkan hasil belajar siswa pada keterampilan 

berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) masih tergolong rendah. Salah satu solusi 

yang dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan variasi 

metode pembelajaran. Penerapan metode bermain peran dalam meningkatkan hasil 

belajar keterampilan berbahasa lisan siswa dirasa cocok, karena dengan menerapkan 

metode tersebut dapat melatih siswa memecahkan masalah, melatih siswa berpikir 

tingkat tinggi, dan melatih keberanian siswa dalam berbicara di depan kelas. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah penerapan 

metode bermain peran yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa lisan 

(menyimak dan berbicara) pada siswa kelas IV di SDN Kemuningsari Kidul 02 

Jember dan 2) bagaimanakah peningkatan kemampuan berbahasa lisan (menyimak 

dan berbicara) pada siswa kelas IV setelah diterapkan metode bermain peran di SDN 

Kemuningsari Kidul 02 Jember. Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan 

penerapan metode bermain peran yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa 

lisan (menyimak dan berbicara) pada siswa kelas IV SDN Kemuningsari Kidul 02 

Jember dan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa lisan (menyimak dan 
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berbicara) pada siswa kelas IV setelah diterapkan metode bermain peran di SDN 

Kemuningsari Kidul 02 Jember. 

 Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Kemuningsari Kidul 02 sebanyak 33 siswa 

yang terdiri atas 18 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Data diperoleh dari 

siswa dan guru kelas IV SDN Kemuningsari Kidul 02. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Analisis data 

yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. 

Penerapan metode bermain peran yang dapat meningkatkan kemampuan 

berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) siswa kelas IV SDN Kemuningsari Kidul 

02 dilakukan melalui: a) menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, b) 

membentuk kelompok secara heterogen dengan jumlah 3 orang, c) setiap kelompok 

mengambil undian isi pesan yang akan disampaikan melalui telepon dalam kotak 

undian, d) memberi kesempatan siswa untuk berdiskusi membuat naskah bermain 

peran, e) memilih kelompok lain sebagai kelompok pengamat, f) memberikan LKS 

kepada siswa dan meminta siswa untuk menyimak penampilan kelompok dengan 

baik, g) kelompok bermain peran di depan kelas, h) mengevaluasi penampilan 

kelompok, dan i) melakukan refleksi terhadap kekurangan siswa saat bermain peran.  

Peningkatan kemampuan berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) pada siswa 

kelas IV setelah diterapkan metode bermain peran di SDN Kemuningsari Kidul 02 

Jember dapat diketahui dari hasil belajar pada tahap prasiklus 67 menjadi 69,34 pada 

siklus 1 dan 80 pada siklus 2. Atas dasar itu, maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode bermain peran dapat meningkatkan kemampuan berbahasa lisan 

(menyimak dan berbicara) siswa kelas IV SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember. 

Saran yang dapat diberikan yaitu hendaknya metode bermain peran dapat 

dioptimalkan penggunaannya sehingga dapat memaksimalkan pencapaian tujuan 

pembelajaran khususnya dalam materi keterampilan berbahasa lisan (menyimak dan 

berbicara). 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

Pada bab 1 ini dibahas tentang: 1) latar belakang, 2) rumusan masalah, 3) tujuan 

penelitian, dan 4) manfaat penelitian 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Setiap 

individu akan saling membutuhkan bantuan individu lainnya dalam melakukan 

sesuatu untuk menunjang hidup mereka. Menurut Santosa (2009:2) mengungkapkan 

bahwa manusia bisa saling mengerti dan memahami satu sama lain, manusia 

berinteraksi melalui media komunikasi. Kegiatan tersebut membutuhkan alat, sarana, 

atau media yaitu bahasa. Sedangkan menurut KBBI (dalam Alwi, 2002:88) 

menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi bersifat arbitrer atau 

manasuka yang berarti tidak terdapat suatu keharusan bahwa suatu rangkaian bunyi 

tertentu harus mengandung arti tertentu pula dan digunakan oleh semua orang atau 

anggota masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam 

bentuk percakapan, tingkah laku, dan sopan santun yang baik. Adanya bahasa 

membuat manusia dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan, atau informasi kepada 

orang lain baik secara lisan maupun tulisan. 

Bahasa memiliki empat keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap 

orang, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak 

dan berbicara dikategorikan dalam keterampilan berbahasa lisan, sedangkan 

keterampilan menulis dan membaca dikategorikan dalam keterampilan berbahasa 

tulis. Dalam proses interaksi dan komunikasi diperlukan keterampilan berbahasa 

aktif, kreatif, produktif, dan resetif apresiatif yang salah satu unsurnya adalah 

keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara. Dalam memperoleh 
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keterampilan berbahasa biasanya kita melalui suatu hubungan urutan yang teratur. 

Mula-mula pada masa kecil kita belajar menyimak berbahasa, kemudian berbicara, 

setelah itu kita belajar membaca dan menulis. Menyimak dan berbicara kita pelajari 

sebelum memasuki sekolah. Menurut Tarigan (2008:1) keempat keterampilan 

tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan atau catur tunggal. 

Dalam komunikasi lisan, pembicara dan penyimak berpadu dalam suatu 

kegiatan berganti peran secara spontan, mudah, dan lancar dari pembicara menjadi 

penyimak, dan dari penyimak menjadi pembicara. Kegiatan berbicara dan menyimak 

saling mengisi dan melengkapi. Tidak ada gunanya apabila orang berbicara bila tidak 

ada orang yang menyimaknya. Tidak mungkin orang menyimak bila tidak ada orang 

yang berbicara. Melalui kegiatan menyimak seseorang mengenal ucapan kata, 

struktur kata, dan struktur kalimat. 

Menurut Tarigan (2008:31) menyimak adalah suatu proses kegiatan 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 

apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan 

serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara 

melalui ujaran atau bahasa lisan. Kemampuan menyimak ini pada umumnya telah 

dimiliki oleh setiap manusia sejak dilahirkan, namun tidak semua orang memiliki 

kemampuan menyimak yang memadai, sehingga guru perlu meningkatkan 

kemampuan menyimak siswa. Menurut Tarigan (2008:16) berbicara adalah 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. 

Di sekolah menyimak diajarkan sebagai suatu keterampilan berbahasa yang 

bertujuan untuk menangkap dan memahami pesan, ide, serta gagasan yang terdapat 

pada materi atau bahasa simakan. Berbicara betujuan untuk menyampaikan informasi 

kepada orang lain sehingga orang yang mendengar dapat memahami informasi yang 

disampaikan. 

Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang 

fungsional dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dengan keterampilan menyimak 
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dan berbicara manusia dapat memperoleh dan menyampaikan informasi secara 

langsung. Kegiatan menyimak dan berbicara tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, 

seseorang dituntut untuk mampu menyimak dan berbicara dengan baik. Tetapi tidak 

semua memiliki kemampuan menyimak dan berbicara secara baik dan benar. 

Pembelajaran keterampilan menyimak dan berbicara seharusnya mendapat perhatian 

dalam pembelajaran keterampilan berbahasa di pendidikan formal khususnya di 

Sekolah Dasar. Keterampilan menyimak dan berbicara di Sekolah Dasar merupakan 

inti dari proses pembelajaran bahasa di sekolah karena dengan pembelajaran di 

sekolah siswa dapat berkomunikasi di dalam dan di luar kelas. Keterampilan 

berbahasa lisan penting diajarkan karena dengan keterampilan itu seorang siswa akan 

mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya. Kemampuan berpikir tersebut 

akan terlatih ketika mereka mengorganisasikan, mengkonsepkan, dan 

menyederhanakan pikiran, perasaan, dan ide kepada orang lain secara lisan.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada hari Jum’at, 19 Desember 

2014 dengan guru kelas IV di SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember diperoleh bahwa 

penekanan pembelajaran berbahasa umumnya masih terletak pada keterampilan 

membaca dan menulis. Keterampilan menyimak dan berbicara lebih dikesampingkan 

sehingga masih terdapat siswa yang tidak dapat menyampaikan pesan atau informasi 

dalam bahasa lisan secara baik. Hal ini juga menunjukkan dari 33 siswa pada 

keterampilan berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) ada 19 siswa tuntas belajar 

(sesuai SKM ≥ 68) dan 14 siswa tidak tuntas belajar. Jadi, persentase ketuntasan hasil 

belajar siswa pada keterampilan berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) siswa 

tuntas 58% dan 42% siswa tidak tuntas belajar. Sering kali siswa malu ketika diminta 

berbicara atau bercerita di depan kelas. Siswa masih merasa takut berdiri dan 

berbicara di hadapan teman sekelasnya. Bahkan beberapa siswa berkeringat dingin, 

berdiri kaku, lupa segalanya jika berdiri di depan kelas untuk berbicara. Kondisi ini 

dimungkinkan karena rendahnya penguasaan siswa dalam menyimak topik yang 

dibahas sehingga tidak mampu memfokuskan hal-hal yang ingin diucapkan. 

Akibatnya, arah pembicaraan menjadi kurang jelas sehingga inti dari bahasan tersebut 
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tidak tersampaikan dan siswa tidak bisa mencapai kompetensi yang diinginkan 

sehingga guru perlu memberikan remidial kepada siswa tersebut. 

Kondisi di atas tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena pada hakikatnya, 

tujuan pembelajaran bahasa adalah agar siswa mampu berkomunikasi secara lisan dan 

tertulis. Seorang siswa disebut terampil berbahasa jika keempat keterampilan 

berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis mampu dikuasai secara 

baik. 

Sebagai salah satu solusinya seorang guru dituntut kemampuannya untuk 

menggunakan metode pembelajaran secara tepat. Selama ini, guru kelas IV di SDN 

Kemuningsari Kidul 02 Jember lebih dominan menggunakan metode ceramah dalam 

pembelajaran di kelas, sehingga tidak sedikit siswa yang merasa bosan. Metode 

dalam pembelajaran memang banyak dan baik tetapi tidak semua metode tepat 

digunakan dalam pencapaian tujuan pembelajaran tertentu. Metode pembelajaran 

merupakan cara yang digunakan guru agar timbul proses belajar mengajar 

sehubungan dengan strategi yang digunakan oleh guru. Kegiatan belajar mengajar di 

kelas diperlukan menggunakan metode pembelajaran yang tepat agar tercipta kondisi 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan materi tersampaikan secara efektif 

sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal. Salah 

satu bentuk metode yang dapat diterapkan secara tepat dan melibatkan siswa aktif 

untuk meningkatkan kemampuan menyimak dan berbicara siswa Sekolah Dasar 

adalah metode bermain peran. 

Penelitian ini menggunakan metode bermain peran sebagai metode 

pembelajaran keterampilan menyimak dan berbicara. Adapun alasan pemilihan 

metode bermain peran adalah metode ini sesuai dengan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dalam KTSP yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan perilaku 

positif dalam berbahasa, khususnya Bahasa Indonesia. Selain itu, metode ini dirasa 

lebih efektif dan efisien untuk diterapkan dalam pembelajaran menyimak dan 

berbicara. Metode bermain peran diterapkan untuk menjawab permasalahan berbagai 

penyebab rendahnya kemampuan berbahasa lisan siswa. Metode bermain peran 
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dikatakan efektif karena penerapan metode bermain peran akan lebih menghemat 

waktu, hal ini disebabkan siswa dapat menghilangkan perasaan takut dan malu karena 

mereka dapat tampil dan bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Sedangkan 

dikatakan efisien karena proses belajar di Sekolah Dasar lebih menyenangkan 

dilakukan dengan belajar sambil bermain. 

Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah “Penerapan Metode 

Bermain Peran untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Lisan (Menyimak dan 

Berbicara) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV SDN Kemuningsari 

Kidul 02 Jember Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

beberapa masalah, diantaranya: 

1) bagaimanakah penerapan metode bermain peran yang dapat meningkatkan 

kemampuan berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) pada siswa kelas IV di 

SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember ? 

2) bagaimanakah peningkatan kemampuan berbahasa lisan (menyimak dan 

berbicara) pada siswa kelas IV setelah diterapkan metode bermain peran di SDN 

Kemuningsari Kidul 02 Jember ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1) untuk mendeskripsikan penerapan metode bermain peran yang dapat 

meningkatkan kemampuan berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) pada siswa 

kelas IV di SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember 

2) untuk meningkatkan kemampuan berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) pada 

siswa kelas IV setelah diterapkan metode bermain peran di SDN Kemuningsari 

Kidul 02 Jember 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) bagi guru kelas 

a. dapat dijadikan referensi untuk membuat metode pembelajaran yang lebih 

menarik lagi 

b. dapat menjadi bahan acuan dalam menyusun rencana pembelajaran dan 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran serupa 

2) bagi siswa 

a. dapat dijadikan sebagai sarana peningkatan kemampuan berbahasa lisan dan 

pemahaman terhadap materi yang telah diberikan 

b. dapat dijadikan sarana peningkatan motivasi belajar  

3) bagi sekolah 

a. hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif metode 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di SDN 

Kemuningsari Kidul 02 Jember 

4) bagi peneliti 

a. dapat dijadikan dasar untuk mempersiapkan diri menghadapi kesulitan siswa 

dalam pembelajaran di sekolah  

b. dapat dijadikan pengalaman dalam mengembangkan pengetahuan tentang 

metode-metode pembelajaran 

c. merupakan referensi untuk dapat mengembangkan diri menjadi calon guru 

yang professional 

5) bagi peneliti lain 

a. hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk 

mengembangkan penelitian 
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BAB 2. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

Pada bab ini dibahas beberapa kajian pustaka yang meliputi: 1) pengajaran 

Bahasa Indonesia di SD, 2) hakikat menyimak dan berbicara, 3) faktor penunjang 

keefektifan menyimak dan berbicara, 4) hubungan antara menyimak dan berbicara 

dengan kemampuan bahasa lainnya, 5) metode pembelajaran, 6) metode bermain 

peran, 7) penelitian terdahulu, 8) kerangka berpikir, 9) implementasi pembelajaran 

metode bermain peran pada pembelajaran keterampilan menyimak dan berbicara 

kompetensi dasar menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon, dan 10) 

hipotesis tindakan. 

 

2.1 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar menurut Depdiknas 2003 

(dalam Muslich, 2011:115) secara umum dikembangkan menjadi keterampilan 

berbahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat 

keterampilan tersebut harus mampu dikuasai oleh siswa dan harus mendapatkan porsi 

yang sama di dalam penyampaiannya. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) ini pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, 

baik secara lisan maupun tertulis serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesastraan manusia Indonesia. 

Secara umum tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia menurut Depdiknas 2003 

(dalam Muslich, 2011:118) di Sekolah Dasar adalah sebagai berikut: 

a. Siswa menghargai dan membanggakan Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa pemersatu (nasional) dan bahasa negara 

b. Siswa memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan 

fungsi serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk 

bermaca-macam tujuan, keperluan, dan keadaan 
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c. Siswa memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan 

kematangan sosial 

d. Siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa (berbicara 

dan menulis) 

e. Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, 

serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa 

f. Siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia 

 

Jika dilihat dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar mencakup empat keterampilan berbahasa yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dari keempat keterampilan berbahasa 

ini difokuskan pada keterampilan menyimak dan berbicara. 

 

2.2 Hakikat Menyimak dan Berbicara 

Pembelajaran Bahasa Indonesia tidak lepas dari kegiatan menyimak dan 

berbicara. Hal ini dikarenakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai 

oleh siswa adalah menyimak dan berbicara. Berikut akan dibahas mengenai hakikat 

menyimak dan berbicara secara lebih jelas. 

 

2.2.1 Menyimak 

a. Pengertian Menyimak 

Menurut Tarigan (2008:31) mengungkapkan bahwa menyimak adalah 

suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh 

perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh 

informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang telah 

disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Sedangkan 

menurut Haryadi (1996:23) menyimak dengan istilah mendengarkan dapat 

dilihat dari tiga aspek yaitu aspek bunyi bahasa, aspek kegiatannya yang 

dilakukan secara sengaja atau terencana, dan aspek makan atau arti sasarannya 
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adalah informasi yang disimak diusahakan untuk dapat memahami atau 

dinikmati. 

Dari kedua pengertian menyimak di atas, dapat disimpulkan bahwa 

menyimak adalah suatu kegiatan mendengarkan bunyi bahasa atau lambang-

lambang lisan yang dilakukan secara sengaja atau terencana dengan penuh 

perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh suatu 

informasi, dimana penyimak berusaha untuk memahami atau menikmati 

informasi yang telah disampaikan pembicara. 

 

b. Fungsi dan Tujuan Menyimak 

Fungsi utama menyimak menurut Hunt (dalam Tarigan, 2008:59) 

mengungkapkan bahwa fungsi dalam melaksanakan kegiatan menyimak adalah 

sebagai berikut: 

a. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi 

b. Membuat hubungan antar pribadi lebih efektif 

c. Agar dapat memberikan respon yang positif 

d. Mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang 

 masuk akal 

 

Tujuan utama menyimak adalah untuk mendapatkan informasi. Agar 

mendapatkan informasi yang akurat, penyimak harus mampu menyimak 

informasi yang disampaikan dengan baik. Menurut Tarigan (2008:60) tujuan 

menyimak yaitu: 

a. Dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran pembicara, 

dengan perkataan lain menyimak untuk belajar 

b. Menikmati keindahan audial, biasanya dalam bidang seni 

c. Menyimak untuk mengevaluasi 

d. Menyimak untuk mengapresiasi materi simakan 

e. Dapat mengkomunikasikan ide, gagasan, ataupun perasaan 

kepada orang lain dengan lancar dan tepat 

f. Dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis, sebab 

dari pembicara, dia mungkin memperoleh banyak masukan 

berharga 
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g. Dapat meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat 

yang selama ini di ragukan. 

 

Penelitian ini memfokuskan tujuan menyimak yaitu dapat memperoleh 

informasi. Artinya melalui menyimak di depan kelas dengan menggunakan 

metode bermain peran siswa diharapakan memperoleh informasi dari kegiatan 

bermain peran. Selain itu, di akhir kegiatan bermain peran guru memberikan 

LKS untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyimak. 

 

2.2.2 Berbicara 

a. Pengertian Berbicara 

Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa.Dalam 

kehidupan sehari-hari kita lebih sering memilih berbicara untuk berkomunikasi. 

Komunikasi akan lebih efektif jika dilakukan dengan berbicara. Oleh karena itu, 

berbicara memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Beberapa ahli bahasa telah mendefinisikan pengertian berbicara, 

diantaranya adalah Tarigan (2008:16) menyatakan bahwa berbicara adalah 

kemampuan seseorang dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-

kata yang bertujuan untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan 

pikiran, gagasan dan perasaan orang tersebut. Berbicara merupakan sistem 

tanda-tanda yang audible (dapat didengar) dan visible (dapat dilihat) dengan 

memanfaatkan otot dan jaringan tubuh manusia untuk menyampaikan maksud 

dan tujuan, gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Slamet (2008:33) mengungkapkan 

bahwa berbicara merupakan suatu penyampaian maksud bisa berupa gagasan, 

pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain. Selain itu, dijelaskan juga 

berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-

faktor fisik, psikologi, neurologi, semantik, dan linguistik sehingga dapat 

dianggap sebagai alat manusia yang paling penting terutama bagi kontrol sosial. 
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Menurut Mulgrave (dalam Tarigan 2008:16) berbicara bukan sekedar 

pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata tetapi berbicara merupakan suatu alat 

untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun sesuai dengan 

kebutuhan pendengar. Melalui berbicara seseorang berusaha untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaannya kepada orang lain secara lisan. Tanpa 

berbicara, seseorang akan mengucilkan diri sendiri dan akan terkucilkan dari 

orang disekitarnya. 

Berbicara memiliki peranan penting di dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Melalui komunikasi 

seseorang dapat menyampaikan informasi kepada orang lain dengan baik. 

Komunikasi dapat berjalan dengan lancar apabila pembicara memahami makna 

atau isi informasi yang ingin disampaikan. Jadi, berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan suatu bunyi artikulasi kata-kata untuk menyampaikan, 

mengekspresikan atau menyatakan suatu gagasan, pikiran, dan perasaan. 

 

b. Fungsi dan Tujuan Berbicara 

Berbicara memiliki berbagai macam fungsi dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut PGMI (dalam Wahyuni, 2012:9) mengemukakan bahwa fungsi 

berbicara secara khusus sebagai berikut: 

a. Berbicara berfungsi mengungkapkan perasaan 

b. Berbicara berfungsi untuk memotivasi orang lain agar bersikap 

dan berbuat sesuatu 

c. Berbicara berfungsi untuk membicarakan suatu permasalahan 

dengan topik tertentu 

d. Berbicara berfungsi untuk menyampaikan pendapat, amanat, 

dan pesan 

e. Berbicara berfungsi untuk membicarakan masalah dengan 

bahasa tertentu 

f. Berbicara berfungsi sebagai alat penghubung antar daerah dan 

budaya 

Tarigan (2008:16) mengungkapkan bahwa kegiatan berbicara memiliki 

tujuan utama untuk berkomunikasi. Untuk menyampaikan pikiran secara 
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efektif, berbicara harus memahami makna sesuatu hal yang akan 

dikomunikasikan. Dia juga harus dapat mengevaluasi efek komunikasinya 

terhadap para pendengar dan harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari 

segala situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan. 

Keraf (dalam Slamet, 2008:37) mengemukakan bahwa berbicara memiliki 

lima tujuan umum yaitu: 

a. Menyenangkan atau menghibur 

b. Mendorong pembicara untuk memberi semangat 

c. Meyakinkan pendengar 

d. Berbuat atau bertindak 

e. Memberitahukan 

 

Brooks (dalam Tarigan, 2008:17) mengungkapkan beberapa prinsip 

umum yang mendasari kegiatan berbicara, antara lain: 

a. Membutuhkan paling sedikit dua orang 

b. Mempergunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama 

c. Menerima atau mengakui suatu daerah referensi umum 

d. Merupakan suatu pertukaran antar partisipan 

e. Menghubungkan setiap pembicara dengan yang lainnya dan 

kepada lingkungannya dengan segera 

f. Berhubungan atau berkaitan erat dengan masa kini 

g. Hanya melibatkan aparat atau perlengkapan yang berhubungan 

dengan suara/bunyi bahasa dan pendengaran (vocal and auditory 

apparatus) 

h. Secara tidak pandang bulu menghadapi serta memperlakukan 

apa yang nyata dan apa yang diterima sebagai dalil 

 

Penelitian ini memfokuskan fungsi menyimak dan berbicara yaitu 

mengungkapkan perasaan serta untuk menghibur. Melalui menyimak dan 

berbicara di depan kelas nantinya siswa dilatih untuk mengungkapkan perasaan 

yang dirasakan saat ini, baik senang, sedih, gundah, dan lain sebagainya melalui 

watak yang diperankan oleh siswa. 

2.3 Faktor-Faktor Penunjang Keefektifan Menyimak dan Berbicara 
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Untuk dapat berkomunikasi secara baik, pembicara harus mempunyai 

kemampuan menyimak dan berbicara yang baik pula. Oleh karena itu, agar pesan 

atau gagasan pembicara dapat diterima oleh pendengar, maka pembicara harus 

mampu menyampaikan isi pembicaraan secara baik dan efektif. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Arsjad dan Mukti (1991:17) bahwa untuk keefektifan menyimak 

dan berbicara, pembicara perlu memperhatikan faktor kebahasaan dan faktor 

nonkebahasaan. 

 

2.3.1 Faktor Kebahasaan  

Arsjad dan Mukti (1991:17) mengungkapkan beberapa faktor kebahasaan yang 

dapat menunjang keefektifan berbicara, antara lain: 

1. Ketepatan ucapan, meliputi ketepatan pengucapan vokal dan 

konsonan 

2. Penempatan tekanan 

3. Penempatan persendian 

4. Penggunaan nada atau irama 

5. Pilihan kata (diksi) 

6. Pilihan ungkapan 

7. Variasi kata 

8. Tata bentukan 

9. Struktur kalimat 

10. Ragam kalimat 

 

2.3.2 Faktor Nonkebahasaan  

Selain faktor kebahasaan keefektifan menyimak dan berbicara juga ditunjang 

oleh faktor nonkebahasaan. Berikut ini Arsjad dan Mukti (1991:20) mengungkapkan 

faktor nonkebahasaan yang mempengaruhi keefektifan berbicara, meliputi: 

1. Keberanian atau semangat 

2. Kelancaran  

3. Kenyaringan suara 

4. Pandangan mata harus diarahkan kepada lawan bicara 

5. Gerak-gerik dan mimik yang tepat 

6. Kesediaan menghargai pendapat orang lain 

7. Penalaran 

8. Penguasaan topik 
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Kedua faktor menyimak dan berbicara tersebut sangat menunjang keberhasilan 

seseorang di dalam berkomunikasi kepada orang lain. Dalam pembicaraan formal 

aspek nonkebahasaan sangat diperlukan, karena faktor nonkebahasaan akan menjadi 

modal utama dan mempermudah penerapan faktor kebahasaan. Faktor nonkebahasaan 

ditanamkan kepada siswa terlebih dahulu sebelum faktor kebahasaan karena 

keberanian dan mental anak sangat berpengaruh terhadap keefektifan berbicara. 

Berdasarkan beberapa faktor yang menunjang keefektifan menyimak dan berbicara, 

baik faktor kebahasaan maupun faktor nonkebahasaan diambil beberapa indikator 

berbicara yang akan diteliti dalam penelitian ini. Indikator tersebut disesuaikan 

dengan masalah-masalah yang ditemui dalam observasi awal, antara lain: 

1. Ketepatan ucapan 

2. Pilihan kata atau diksi 

3. Gerak-gerik dan mimik yang tepat 

4. Kelancaran 

5. Keberanian 

6. Kenyaringan suara 

 

2.4 Hubungan Antara Menyimak dan Berbicara dengan Keterampilan Bahasa 

Lainnya  

Empat keterampilan bahasa, yaitu menyimak dan berbicara (bahasa lisan) serta 

membaca dan menulis (bahasa tulis) memiliki keterkaitan yang sangat erat. Satu 

keterampilan akan mendukung keterampilan bahasa yang lainnya. Berikut dibahas 

mengenai hubungan antara menyimak dan berbicara dengan keterampilan bahasa 

lainnya. 

 

2.4.1 Hubungan Antara Menyimak dengan Berbicara 

Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari, menyimak tidak dapat dipisahkan 

dengan peristiwa berbicara, atau peristiwa menyimak pasti ada peristiwa berbicara. 
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Menurut Brooks (dalam Tarigan, 2008:3) mengungkapkan bahwa menyimak dan 

berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang berlangsung serta 

merupakan komunikasi tatap muka atau face to face. Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa menyimak merupakan proses memahami pesan yang disampaikan 

melalui lisan, sedangkan berbicara merupakan proses penyampaian pesan dengan 

menggunakan bahasa lisan. Pesan yang diterima oleh penyimak bukan wujud asli 

tetapi berupa bunyi bahasa yang kemudian dialihkan menjadi bentuk semula yaitu ide 

atau gagasan. Disinilah adanya kaitan antara menyimak dan berbicara. Berdasarkan 

bahasa yang digunakan  menyimak dan berbicara termasuk dalam keterampilan 

bahasa lisan. 

Menurut Tarigan (2008:3) menyimak dan berbicara terdapat hubungan yang 

erat, ternyata dari hal-hal berikut ini: 

a. ujaran (speech) biasanya dipelajari melalui menyimak dan 

menirukan (imitasi). Oleh karena itu, model atau contoh yang 

disimak serta direkam oleh sang anak sangat penting dalam 

penguasaan serta kecakapan berbicara. 

b. kata-kata yang akan dipakai serta dipelajari oleh sang anak 

biasanya ditentukan oleh perangsang (stimulus) yang ditemuinya 

(misalnya kehidupan desa dan kota) dan kata-kata yang paling 

banyak memberi bantuan atau pelayanan dalam penyampaian 

gagasan-gagasannya. 

c. ujaran sang anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan 

dalam masyarakat tempatnya hidup. Misalnya terlihat nyata dalma 

ucapan, intonasi, kosa kata, penggunaan kata-kata, dan pola 

kalimatnya. 

d. anak yang masih kecil lebih dapat memahami kalima-kalimat yang 

jauh lebih panjang dan rumit ketimbang kalimat-kalimat yang dapat 

diucapkannya. 

e. meningkatkan keterampilan menyimak berarti pula membantu 

meningkatkan kualitas berbicara seseorang. 

f.   bunyi suara merupakan suatu faktor penting dalam peningkatan 

cara pemakaian kata-kata sang anak. Oleh karena itu maka sang 

anak akan tertolong kalau dia mendengar serta menyimak ujaran-

ujaran yang baik dan benar dari para guru, rekaman-rekaman yang 

bermutu, cerita-cerita yang bernilai tinggi, dan lain-lain. 

g. berbicara dengan bantuan alat-alat peraga (visual aids) akan 

menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik pada pihak 
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penyimak. Umumnya sang anak mempergunakan bahasa yang 

didengar serta disimaknya. 

 

Hubungan antara menyimak dan berbicara dalam penelitian ini diaplikasikan 

pada saat siswa tergabung dalam kelompok masing-masing. Siswa menyimak 

pendapat dari teman-temannya ketika pembuatan naskah berlangsung. Aplikasi yang 

lain terletak pada saat siswa bermain peran di depan kelas. Siswa berhadapan secara 

langsung dengan lawan main. Secara tidak langsung telah terjadi kegiatan menyimak 

dan berbicara dalam bermain peran tersebut. 

 

2.4.2 Hubungan Antara Menyimak dengan Membaca 

Menurut Brooks (dalam Tarigan, 2008:4) mengungkapkan bahwa menyimak 

dan membaca mempunyai persamaan, kedua-duanya bersifat reseptif, bersifat 

menerima. Perbedaannya menyimak menerima informasi dari kegiatan berbicara, 

sedangkan membaca menerima informasi dari kegiatan menulis. Keterampilan 

menyimak juga merupakan faktor penting bagi keberhasilan seseorang dalam belajar 

membaca. 

Menurut Tarigan (2008:5) hubungan antara menyimak dengan membaca 

sebagai berikut: 

a. pengajaran serta petunjuk-petunjuk dalam membaca disampaikan 

oleh sang guru melalui bahasa lisan dan kemampuan sang anak 

untuk menyimak dengan pemahaman ternyata penting sekali. 

b. menyimak merupakan cara atau metode utama bagi pelajaran lisan 

selama tahun-tahun permulaan di sekolah. 

c. walaupun menyimak pemahaman (listening comprehension) lebih 

unggul daripada membaca pemahaman (reading comperehesion), 

namun anak-anak sering gagal untuk memahaminya, dan tetap 

menyimpan, memakai, menguasai sejumlah fakta yang mereka 

dengar atau simak. 

d. siswa membutuhkan bimbingan dalam belajar menyimak lebih 

efektif dan lebih teratur lagi agar hasil pengajaran itu baik. 

e. kosa kata simak (listening vocabulary) yang sangat terbatas 

mempunyai kaitan dengan kesukaran-kesukaran dalam belajar 

membaca secara baik. 
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f.   siswa yang lebih besar atau lebih tinggi kelasnya, korelasi antara 

kosa kata baca dan kosa kata simak (reading vocabulary dan 

listening vocabulary) memang sangat tinggi, mungkin 80% atau 

lebih. 

g. pembeda-bedaan atau deskriminasi pendengaran yang jelek sering 

kali dihubungkan dengan membaca yang tidak efektif dan mungkin 

merupakan suatu faktor pendukung atau faktor tambahan dalam 

ketidakmampuan membaca (poor reading). 

h. menyimak turut membantu sang anak untuk menangkap ide pokok 

atau gagasan utama yang diajukan oleh sang pembicara. 

 

Hubungan antara menyimak dengan membaca dalam penilitian ini 

diaplikasikan dari kegiatan awal sampai akhir pembelajaran. Setelah kelompok 

selesai bermain peran di depan kelas, siswa menjawab pertanyaan pada Lembar Kerja 

Siswa (LKS) yang diberikan guru. Apabila siswa dapat menjawab pertanyaan dengan 

benar maka dapat dikatakan siswa sudah menyimak kegiatan dengan baik. 

 

2.4.3 Hubungan Antara Berbicara dengan Membaca 

Berbicara dengan membaca memiliki hubungan sangat erat. Menurut Tarigan 

(2008:5) ada beberapa hubungan yang memperlihatkan berbicara dan membaca 

memiliki kaitan erat, antara lain: 

a. performansi atau penampilan membaca berbeda sekali dengan 

kecakapan berbahasa lisan. 

b. pola-pola ujaran orang yang tuna aksara atau buta huruf mungkin 

sekali mengganggu pelajaran membaca bagi anak-anak. 

c. kalau pada tahun-tahun permulaan sekolah, ujaran membentuk 

suatu dasar bagi pelajaran membaca, maka membaca bagi anak-

anak yang lebih tinggi kelasnya turut membantu meningkatkan 

bahasa lisan mereka. Misalnya kesadaran linguistik mereka 

terhadap kata-kata baru atau istilah baru, struktur kalimat yang baik 

dan efektif, serta penggunaan kata-kata yang tepat. 

d. kosa kata khusus mengenai bahan bacaan haruslah diajarkan secara 

langsung. Seandainya muncul kata-kata baru dalam buku bacaan 

siswa, maka hendaklah sang guru mendiskusikannya dengan siswa 

agar mereka memahami maknanya sebelum mereka mulai 

membacanya. 
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Hubungan antara berbicara dengan membaca dalam penelitian ini diaplikasikan 

pada saat siswa membaca naskah bermain peran yang akan dimainkan. Siswa 

membaca dan memahami isi naskah yang akan ditampilkan di depan kelas, setelah 

siswa memahaminya maka isi naskah tersebut diungkapkan dengan berbicara. 

Membaca dianggap penting agar siswa mampu memahami apa yang akan diperankan 

nantinya. Dilihat dari aplikasinya dalam penelitian dapat diketahui bahwa 

keterampilan berbicara dengan keterampilan membaca sangat erat kaitannya. 

 

2.5 Metode Pembelajaran 

Metode di dalam pembelajaran memegang peranan penting karena merupakan 

tata cara dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai suatu 

tujuan. Melalui penggunaan metode secara tepat dan akurat, guru akan mampu 

mencapai tujuan dalam pembelajaran. Sumantri dan Permana (2001:114) 

mengemukakan bahwa metode adalah cara yang ditempuh guru untuk menciptakan 

situasi pembelajaran yang benar-benar menyenangkan dan mendukung bagi 

kelancaran proses belajar dan tercapainya prestasi belajar anak yang memuaskan. 

Menurut Gagne, Briggs, dan Wager (dalam Winataputra, 2007:19) mengungkapkan 

bahwa pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. 

Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa 

metode pembelajaran merupakan cara kerja atau prosedural pembelajaran yang dibuat 

oleh guru secara sadar dan bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu proses 

pembelajaran yang membuat siswa agar belajar. Hal ini diharapkan terjadi perubahan 

tingkah laku pada diri siswa dan perubahan itu didapatkan dengan kemampuan baru 

dalam waktu yang relatif lama dan adanya usaha. 

 

2.5.1 Macam-Macam Metode Pembelajaran 

Menurut Yamin (2005:71), macam metode pembelajaran dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 
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a. metode diskusi yaitu proses interaksi dua atau lebih individu saling 

tukar pengalaman, informasi, dan memecahkan masalah bersama 

b. metode kerja kelompok yaitu cara mengajar guru dengan membagi 

siswa menjadi ebebrapa kelompok untuk menyelesaikan tugas 

c. metode penemuan yaitu proses mental sheingga siswa mampu 

mengasimilasi suatu konsep 

d. metode simulasi yaitu tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti 

orang yang dimaksud 

e. metode brain storming (sumbang saran) yaitu suatu teknik atau 

cara mengajar yang dilakukan guru di dalam kelas dengan cara 

melontarkan suatu masalah kemudian siswa menjawab 

f.   metode eksperimen yaitu cara guru mengajar dengan siswa 

melakukan percobaan suatu hal, mengamati prosesnya serta 

menuliskan hasil percobannya kemudian disampaikan ke kelas dan 

dievaluasi oleh guru 

g. metode demonstrasi yaitu cara mengajar guru dengan menunjukkan 

suatu proses siswa melihat, mengamati, mendengar mungkin 

meraba dan merasakan proses yang dipertunjukkan oleh guru 

tersebut 

h. metode karya wisata yaitu cara mengajar yang dilakukan dengan 

cara mengajak siswa ke suatu tempat di luar sekolah untuk 

mempelajari atau menyelidiki sesuatu 

i.   metode bermain peran yaitu siswa mendramatisasikan tingkah laku 

atau ungkapan gerak-gerik wajah seseorang dalam hubungan sosial 

antarmanusia 

j.   metode latihan atau driil yaitu cara mengajar guru dengan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan 

kegiatan latihan, sehingga memiliki ketangkasan atau keterampilan 

yang lebih tinggi dari pada yang telah dipelajari 

k. metode tanya jawab yaitu suatu metode untuk memberi motivasi 

kepada siswa agar bangkit pemikirannya untuk bertanya atau guna 

mengajukan pertanyaan kemudian siswa menjawab 

l.   metode ceramah yaitu usaha menularkan pengetahuan kepada siswa 

secara lisan atau ceramah di depan kelas 

Berdasarkan uraian di atas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode bermain peran sebagai salah satu metode yang dapat diterapkan dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 
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2.6 Metode Bermain Peran 

Pembelajaran di dalam kelas yang cenderung konvensional hendaknya 

diperbaiki dengan menggunakan metode-metode yang lebih kreatif, tetapi juga harus 

disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Metode yang bervariasi akan menambah 

ketertarikan siswa dalam belajar. Salah satu metode yang dapat digunakan oleh guru 

adalah metode bermain peran. Berikut dipaparkan lebih jelas mengenai metode 

bermain peran. 

 

2.6.1 Pengertian Metode Bermain Peran 

Menurut Mulyono (2012:44) menyatakan bahwa metode bermain peran adalah 

metode pembelajaran yang didalamnya menampakkan adanya perilaku pura-pura dari 

siswa yang terlihat menirukan situasi dari tokoh sejarah sedemikian rupa. Siswa 

melakukan peran masing-masing sesuai dengan tokoh yang dilakoninya. Mereka 

berinteraksi dan melakukan peran terbuka. Siswa diberikan kesempatan seluas-

luasnya untuk memerankan sehingga menemukan masalah yang akan dihadapi dalam 

pelaksanaan sesungguhnya. 

Sejalan dengan pendapat Hamalik (2003:199) mengungkapkan bahwa metode 

bermain peran adalah teknik simulasi yang umumnya digunakan untuk pendidikan 

sosial dan hubungan antarinsani. Para siswa berpartisipasi sebagai pemain dengan 

peran tertentu atau sebagai pengamat bergantung dari tujuan penerapan metode 

tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

bermain peran merupakan salah satu metode pembalajaran dengan menempatkan 

peserta didik untuk melakukan kegiatan bermain atau memainkan peran tokoh lain 

dengan penuh penghayatan dan kreativitas berdasarkan peran suatu kasus yang 

sedang dibahas sebagai materi pembelajaran bermain peran pada saat itu. 
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2.6.2 Tahap-Tahap Metode Pembelajaran Bermain peran 

Keberhasilan pembelajaran menggunakan metode bermain peran sangat 

ditentukan oleh pengarahan guru dalam mebimbing siswa ketika memerankan suatu 

peran. Guru diharapkan mampu menjadi fasilitator siswa pada saat metode bermain 

peran diterapkan, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui penerapan 

metode bermain peran dapat tercapai dengan maksimal. 

Menurut Shaftel (dalam Mulyono, 2012:48) tahap-tahap yang harus dilalui 

dalam metode bermain peran antara lain: 

a. membangkitkan semangat kelompok. Memperkenalkan siswa 

dengan masalah sehingga mereka mengenalnya sebagai suatu 

bidang yang harus dipelajari 

b. pemilihan peserta. Guru dan siswa menggambarkan berbagai 

karakter/bagaimana rupanya, bagaimana rasanya, dan apa yang 

mungkin mereka kemukakan. Guru dapat menentukan berbagai 

kriteria dalam memilih siswa untuk peran tertentu 

c. mempersiapkan pengamat. Melibatkan pengamat secara aktif 

sehingga seluruh anggota kelompok mengalami kegiatan itu dan 

kemudian dapat menganalisanya. Siswa yang tidak maju bermain 

peran diberikan tugas mengamati atau menanggapi hasil unjuk 

kerja bermain peran kelompok yang maju terutama dari segi 

kemampuan berbicara 

d. pelaksanaan kegiatan pemeranan. Para pemeran mengansumsikan 

perannya dan menghayati situasi secara spontan dan saling 

merespon secara realistik 

e. berdiskusi dan mengevaluasi. Apakah masalahnya penting dan 

apakah peserta dari pengamat terlibat secara intelektual dan 

emosional 

f.   memerankan kembali. Siswa dan guru dapat berbagi interpretasi 

baru tentang peran dan menentukan apakah harus dilakukan oleh 

individu-individu baru atau tetap oleh orang semula. Dengan 

demikian, permainan peran ini menjadi kegiatan konseptual yang 

dramatis 

g. berdiskusi dan mengevaluasi tahap dua. Tahap ini sama seperti 

tahap pertama, hanya dimaksudkan untuk menganalisis hasil 

pemeranan ulang, dan pemecahan masalah pada tahap ini mungkin 

sudah lebih jelas 

h. saling berbagi untuk mengembangkan pengalaman. Guru harus 

mencoba untuk membentuk diskusi, setelah mengalami strategi 

bermain peran yang cukup lama, untuk dapat menggeneralisasi 
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mengenai pendekatan terhadap masalah serta akibat dari 

pendekatan itu 

 

2.6.3 Aplikasi Tahap-Tahap Metode Pembelajaran Bermain Peran dalam Penelitian 

Berdasarkan pendapat Shaftel (dalam Mulyono, 2012:48) terdapat beberapa 

tahap-tahap metode bermain peran yang dapat dilakukan saat pembelajaran di kelas. 

Tahap-tahap tersebut diaplikasikan dalam penelitian ini, namun tidak semua tahap-

tahap tersebut diterapkan pada saat penelitian. Tahap-tahap metode bermain peran 

yang akan diterapkan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik 

Kegiatan pada langkah pertama ini dilakukan oleh guru dengan 

melakukan apersepsi sebelum pembelajaran dimulai. Guru 

menjelaskan kepada siswa bahwa pada saat itu siswa akan belajar 

tentang materi menyampaikan pesan yang di terima melalui telepon 

b. Pembuatan naskah bermain peran 

Guru membagi kelas menjadi 12 kelompok yang terdiri dari 2-3 

siswa. Jika semua siswa telah masuk ke dalam kelompoknya 

masing-masing, guru mulai menjelaskan apa yang harus siswa 

kerjakan yaitu membuat naskah bermain peran dengan topik yang 

telah ditentukan oleh peneliti. Siswa mulai berdiskusi dalam 

kelompok untuk membuat naskah dan menentukan siapa saja yang 

akan memerankan tokoh dalam naskah tersebut 

c. Menyiapkan pengamat 

Tahap ini guru memilih tiap-tiap kelompok untuk menjadi 

pengamat. Jika salah satu kelompok tampil ke depan kelas maka 

kelompok yang lain mengamati. Setiap pengamat mengamati 

kekurangan dan kelebihan dari kelompok yang maju, kemudian 

hasil pengamatan tersebut didiskusikan dengan kelompok masing-

masing 

d. Tahap pemeranan 

Tahap ini tiap-tiap kelompok mulai menampilkan apa yang telah 

mereka diskusikan. Siswa mulai memerankan tokoh sesuai dengan 

karakter masing-masing 

 

e. Evaluasi pembelajaran 

Tahap ini guru dan siswa secara bersama-sama membahas apa 

yang telah dipelajari. Guru bertanya kepada siswa kesulitan apa 

yang dialami selama proses pembelajaran yang telah dilewati. Jika 

kemampuan berbahasa lisan sudah baik pada pemeranan tersebut, 
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maka pemeranan selanjutnya tidak perlu dilakukan. Sebaliknya, 

jika kemampuan berbahasa lisan siswa masih kurang memuaskan 

maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan pemeranan lanjutan 

 

Penerapan metode bermain peran sesuai dengan salah satu bentuk tugas untuk 

melatih kemampuan berbahasa lisan siswa, yaitu pembicaraan menyampaikan pesan 

yang diterima melalui telepon sesuai dengan isi pesan. Dengan metode bermain 

peran, siswa dilatih terampil dalam menyimak dan berbicara. Selain itu, dengan 

metode bermain peran siswa akan lebih mudah dalam memahami materi 

pembelajaran. 

  

2.6.4 Kelebihan dan Kekurangan Metode Bermain Peran 

Metode bermain peran memiliki kelebihan dan kekurangan seperti halnya 

dengan metode-metode pembelajaran yang lain. Berikut akan dijelaskan bagaimana 

kelebihan dan kekurangan metode bermain peran serta cara mengatasi kekurangan 

pada metode tersebut. 

a. Kelebihan Metode Bermain Peran 

Roestiyah (2001:92) menyatakan bahwa kelebihan metode bermain peran 

antara lain: 

1) Siswa akan lebih tertarik perhatiannya, karena masalah-

masalah sosial sangat berarti untuk siswa 

2) Siswa lebih mudah memahami materi ataupun masalah-

masalah sosial itu karena siswa bermain peran sendiri 

3) Menumbuhkan sikap saling pengertian tenggang rasa, 

toleransi, dan cinta kasih terhadap sesama karena siswa 

berperan seperti orang lain, maka siswa dapat menempatkan 

diri seperti watak orang lain, dapat merasakan perasaan orang 

lain, dan dapat mengakui pendapat orang lain 

4) Menimbulkan diskusi yang hidup, karena merasa menghayati 

sendiri permasalahannya 

5) Siswa yang tidak bermain peran atau penonton tidak pasif, 

tetapi aktif mengamati dan mengajukan saran serta kritik 
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Kelebihan lain metode bermain peran yang diungkapkan oleh Djamarah 

dan Zain (2002:89) antara lain: 

1)  Siswa melatih dirinya untuk memahami dan mengingat isi 

bahan yang akan diperankan.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 

2) Siswa akan berlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Pada 

waktu bermain peran para pemain dituntut untuk 

mengemukakan pendapatnya sesuai dengan waktu yang 

tersedia 

3) Bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga 

dimungkinkan akan muncul atau tumbuh bibit seni drama 

dari sekolah 

4) Kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina 

dengan sebaik-baiknya 

5) Siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi 

tanggung jawab dengan sesamanya 

6) Bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang lebih 

baik agar mudah dipahami orang lain 

  

b. Kekurangan Metode Bermain Peran 

Selain memiliki kelebihan, metode ini juga memiliki kekurangan. 

Menurut Roestiyah (2001:92) kekurangan metode bermain peran antara lain: 

1) Jika guru tidak menguasai tujuan instruksional penggunaan 

teknik ini untuk sesuatu unit pelajaran, maka bermain 

perannya juga tidak akan berhasil 

2) Dengan bermain peran jangan menjadi kesempatan untuk 

menumbuhkan sifat prasangka yang buruk, ras diskriminasi, 

balas dendam, dan sebagainya sehingga menyimpang dari 

tujuan semula 

3) Dalam hubungan antar manusia selalu memperhatikan 

norma-norma kaidah sosial, adat istiadat, kebiasaan dan 

keyakinan seseorang jangan sampai ditinggalkan, sehingga 

tidak menyinggung perasaan orang lain 

4) Jika guru tidak memahami tahap-tahap pelaksanaan metode 

ini, sehingga akan mengacaukan berlangsungnya bermain 

peran, karena yang memegang peranan atau penonton tidak 

tahu arah bersama-sama 
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Kekurangan lain dari metode ini juga diungkapkan oleh Djamarah dan 

Zain (2002:89) antara lain: 

1) Sebagian anak yang tidak ikut bermain peran menjadi kurang 

aktif 

2) Banyak memakan waktu 

3) Memerlukan tempat yang cukup luas 

4) Sering kelas lain merasa terganggu oleh suara para pemain 

dan tepuk tangan penonton atau pengamat 

 

c. Cara mengatasi kekurangan 

Metode bermain peran adalah metode pembelajaran dengan memerankan 

tokoh sesuai dengan karakter masing-masing. Dalam hal ini yaitu 

pembelajaran berbicara dengan kompetensi dasar menyampaikan pesan yang 

diterima melalui telepon sesuai dengan isi pesan. Metode bermain peran 

digunakan untuk melatih siswa berani berbicara di depan kelas dengan 

bermain peran bersama kelompok untuk melatih siswa menyampaikan pesan 

melalui telepon. Sehingga materi pembelajaran mudah diterima dan 

dipahami siswa. Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelemahan. 

Untuk mengatasi kelemahan dari metode bermain peran yaitu, guru harus 

terampil dalam menggunakan metode bermain peran dan guru harus 

mempersiapkan rancangan pembelajaran dengan efektif dan efisien. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Distiningrum yaitu Implementasi Role 

Playing Pembelajaran IPS Pokok Bahasan Peristiwa Sekitar Proklamasi untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas VA SDN Ajung 03 Jember 

Tahun Pelajaran 2012/2013. Metode role playing oleh peneliti dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Terbukti dengan adanya peningkatan presentase 

aktivitas dan hasil dan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II. Presentase 

aktivitas pada siklus I yaitu 57,11% pada siklus II meningkat menjadi 69,26%, 
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sedangkan persentase belajar pada siklus I mencapai 52,63% pada siklus II meningkat 

menjadi 76,31%. 

Penelitian yang lain juga pernah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan 

metode yang sama yaitu role playing atau bermain peran adalah penelitian dilakukan 

oleh Aprilianti. Judul penelitian tersebut ialah Meningkatkan Kemampuan Berbicara 

Siswa Kelas V SDN Karang Kedawung 01 dengan Menggunakan Strategi Bermain 

Peran Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian tersebut membuktikan bahwa metode 

role playing dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa, dari 8% pada pra 

siklus menjadi 32% pada siklus I dan meningkat mencapai 88% pada siklus II. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisa Haryati judul 

penelitiannya adalah Penerapan Metode Bermain Peran untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Siswa Kelas V SDN Tegalsari 04 Ambulu Jember Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Persentase ketuntasan hasil belajar pada siklus I mencapai 41% 

dinyatakan tuntas, sedangkan 59% lainnya masih belum tuntas. Terjadi peningkatan 

sekitar 18% dari hasil belajar pada pra siklus. Persentase ketuntasan belajar pada 

siklus II mencapai 91% siswa yang tuntas dan 9% siswa yang tidak tuntas. Terjadi 

peningkatan dari siklus I, yaitu sekitar 50%. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak 

pada metode yang digunakan yaitu metode bermain peran. Beberapa penelitian 

terdahulu membuktikan bahwa metode bermain peran mampu meningkatkan 

kemampuan berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) pada siswa kelas IV di SDN 

Kemuningsari Kidul 02 Jember. 

Perbedaan penelitian  terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak 

pada peningkatan keterampilan berbahasa. Pada penelitian terdahulu penggunaan 

metode bermain peran untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan penggunaan metode bermain peran untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa lisan siswa yaitu keterampilan menyimak dan 

berbicara. 
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2.8 Kerangka Berpikir 

Keterampilan bahasa lisan merupakan salah satu keterampilan yang harus 

diajarkan dan dikuasai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar, 

karena keterampilan bahasa lisan sangat bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi dengan baik dan mengembangkan kemampuan siswa 

dalam berbahasa. Keterampilan bahasa lisan ini meliputi keterampilan menyimak dan 

berbicara. Menyimak dan berbicara adalah dua kegiatan yang berbeda namun 

berkaitan erat dan tak terpisahkan. Kegiatan menyimak didahului oleh kegiatan 

berbicara. Kegiatan menyimak dan berbicara saling melengkapi dan berpadu menjadi 

komunikasi lisan. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan 

bahwa keterampilan bahasa lisan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa 

kelas IV SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember diidentifikasi masih mengalami 

kesulitan dan tergolong rendah maka diperlukan suatu tindakan dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

bahasa lisan siswa. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah metode bermain 

peran. Dengan metode pembelajaran ini keterampilan berbahasa lisan siswa dapat 

meningkat karena metode ini menyajikan cara yang lebih efektif dan efisien untuk 

membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Dikatakan efektif 

karena penerapan metode bermain peran akan lebih menghemat waktu, hal ini 

disebabkan karena siswa dapat tampil untu mempraktikkan berbahasa lisan secara 

berkelompok. Dikatakan efisien, karena dengan bermain peran siswa seolah-olah 

dihadapkan pada situasi belajar sambil bermain, pada umumnya permainan 

merupakan hal menarik untuk anak-anak usia Sekolah Dasar. 

Pelaksanaan dari metode bermain peran ini guru memberikan penjelasan 

kepada siswa tentang materi menyampaikan pesan yang di terima melalui telepon 

sesuai dengan isi pesan. Kemudian membagi kelas menjadi beberapa kelompok dan 

perwakilan kelompok mengambil undian topik yang telah ditentukan. Kelompok 

berdiskusi untuk membuat naskah bermain peran sesuai dengan topik yang mereka 
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dapatkan. Mereka kemudian berlatih memerankan tokoh sesuai dengan naskah yang 

telah dibuat. Di samping itu, guru menyiapkan kelompok pengamat untuk mengamati 

kegiatan kelompok lain bermain peran di depan kelas dan mengisi lembar 

pengamatan. Setiap kelompok menampilkan peran sesuai dengan tokoh dalam 

naskah. Setelah selesai bermain peran di depan kelas, penampilan kelompok akan 

dianalisis dan dievaluasi oleh guru dan siswa. 

Dari penampilan siswa saat bermain peran bersama kelompok, guru dapat 

menilai penampilan siswa mulai dari ketepatan ucapan, pilihan kata atau diksi, mimik 

atau gerak-gerik, kelancaran, keberanian, dan kenyaringan suara. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang menggunakan n 

siklus yaitu siklus berkelanjutan. Diawali kegiatan pada siklus I adalah dibentuk 

kelompok untuk melaksanakan prosedur pembelajaran melalui metode bermain 

peran. Masing-masing kelompok melakukan kegiatan bermain peran dan menjadi 

kelompok pengamat. Setelah bermain peran akan dilakukan evaluasi dengan 

kelompok pengamat dan guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk 

mengetahui sejauh mana siswa menyimak pada saat kegiatan berlangsung. Apabila 

penampilan kelompok belum memenuhi kriteria guru, maka dilakukan siklus 

selanjutnya tetapi lebih berfokus pada memperbaiki kesalahan yang terjadi pada 

siklus I hingga tercapai nilai yang sesuai dengan kriteria. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 
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2.9 Implementasi Pembelajaran Metode Bermain Peran pada Pembelajaran 

Keterampilan Menyimak dan Berbicara Kompetensi Dasar Menyampaikan 

Pesan yang Diterima melalui Telepon 

Sebelum melaksanakan pembelajaran dengan metode bermain peran di kelas, 

langkah awal yang perlu dilakukan guru adalah membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), menyiapkan materi, tugas-tugas, dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). Adapun langkah-langkah atau alur pembelajaran dalam metode bermain peran 

adalah: 

a. Langkah ke 1 : Guru menyampaikan pertanyaan 

Aktivitas : Guru melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan 

menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan 

disampaikan yaitu menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon sesuai 

dengan isi pesan. 

b. Langkah ke 2 : Guru menjelaskan materi pembelajaran 

Aktivitas : Guru menjelaskan materi kepada siswa tentang menyampaikan 

pesan yang diterima melalui telepon sesuai dengan isi pesan. 

c. Langkah ke 3 : Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok 

Aktivitas : Guru membagi kelas menjadi 11 kelompok setiap kelompok 

beranggotakan 3 siswa. Kemudian guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mengambil undian isi pesan yang akan disampaikan melalui telepon. 

d. Langkah ke 4 : Kelompok berdiskusi untuk membuat naskah bermain peran 

Aktivitas : Setiap kelompok berdiskusi membuat naskah bermain peran 

sesuai dengan isi pesan yang akan mereka sampaikan melalui telepon. Mereka 

kemudian berlatih untuk memerankan tokoh-tokoh itu sesuai dengan naskah 

yang sudah dibuat. Latihan dilakukan beberapa hari sebelum tampil di depan 

kelas. 
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e. Langkah ke 5 : Guru menyiapkan kelompok pengamat 

Aktivitas : Guru menunjuk kelompok untuk menjadi pengamat saat kelompok 

lain bermain peran di depan kelas dan memberikan lembar pengamatan 

kepada kelompok pengamat. 

f. Langkah ke 6 : Kegiatan pemeranan 

Aktivitas : Setiap kelompok menampilkan peran sesuai dengan karakter atau 

tokoh-tokoh dalam naskah yang sudah mereka buat. Sementara pertunjukan 

bermain peran dilakukan oleh kelompok, kelompok pengamat yang sudah 

ditunjuk oleh guru harus mengamati dan mencermati peran yang dimainkan 

serta mengisi lembar pengamatan. 

g. Langkah ke 7 : Menganalisis dan mengevaluasi hasil pembelajaran 

Aktivitas : Setelah kegiatan bermain peran di depan kelas selesai, maka setiap 

kelompok dapat mengajukan kesimpulan dari peran yang telah ditampilkan 

dan guru memberikan umpan balik. Guru juga memberikan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) kepada setiap siswa untuk mengukur kemampuan menyimak dan 

berbicara siswa. 

 

Ketujuh tahapan dapat dinyatakan dalam tabel langkah-langkah pembelajaran 

dalam mengggunakan metode bermain peran. Berikut langkah-langkah pembelajaran 

dengan metode bermain peran. 
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Tabel 2.1  Langkah-Langkah Pembelajaran Menyimak dan Berbicara dengan Metode 

Bermain Peran 

 

No. Kegiatan 

Langkah-

langkah 

Bermain 

peran 

Kegiatan Pembelajaran 

Guru Siswa 

1. Kegiatan 

Pembuka 

(10 menit) 

Langkah 1 

 

Salam dan berdoa 

bersama.  

Menjawab salam 

guru dan berdoa 

bersama. 

Absensi. Memperhatikan. 

Tanya jawab sebagai 

apersepsi. 

Memperhatikan dan 

menanggapi. 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

Memperhatikan. 

2       

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Inti 

(55 menit) 
Langkah 2 

 

Memberikan 

penjelasan umum 

tentang materi yang 

akan dipelajari yaitu 

menyampaikan pesan 

yang diterima melalui 

telepon. 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

Langkah 3 

 

 

Membagi kelas 

menjadi beberapa 

kelompok. 

Mengikuti instruksi 

guru. 

Meminta ketua 

kelompok mengambil 

undian isi pesan yang 

akan disampaikan 

melalui telepon. 

Mengambil undian 

di depan kelas. 

 

 

 

 

Langkah 4 

Meminta untuk 

membuat naskah 

bermain peran sesuai 

dengan isi pesan yang 

akan disampaikan 

melalui telepon. 

Berdiskusi dengan 

kelompoknya. 

Memotivasi  

dan memantau  

kinerja siswa. 

Berdiskusi membuat 

naskah bermain 

peran. 
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No. Kegiatan 

Langkah-

langkah 

Bermain 

peran 

Kegiatan Pembelajaran 

Guru Siswa 

 

Langkah 5 

 

 

 

 

Langkah 6 

Menunjuk kelompok 

untuk menjadi 

pengamat. 

Mengamati 

kelompok yang 

bermain peran 

Memberi lembar 

pengamatan kepada 

kelompok pengamat. 

Mengisi lembar 

pengamatan. 

Meminta siswa 

menampilkan peran 

sesuai dengan karakter 

atau tokoh-tokoh 

dalam naskah yang 

mereka buat. 

Bermain peran di 

depan kelas. 

 

 

 

Langkah 7 

 

Mengevaluasi dan 

memberi kesempatan 

siswa melakukan 

refleksi. 

Melakukan refleksi 

tentang kegiatan 

yang sudah 

dilakukan 

Memberikan tes untuk 

mengukur 

kemampuan siswa. 

Mengerjakan 

Lembar Kerja Siswa.  

3. Kegiatan 

Penutup 

(5 menit)  

 Memberi kesempatan 

siswa menyampaikan 

kesimpulan. 

Menyampaikan 

kesimpulan hasil 

pembelajaran. 

Penutupan dengan  

Doa. 

Berdoa bersama. 

 

2.10 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika guru menerapkan metode 

bermain peran dalam pembelajaran menyimak dan berbicara, maka kemampuan 

berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) pada siswa kelas IV SDN Kemuningsari 

Kidul 02 Jember akan meningkat. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

 

Pada bab ini dibahas tentang: 1) tempat dan waktu penelitian, 2) subyek 

penelitian, 3) definisi operasional, 4) jenis penelitian, 5) rancangan penelitian, 6) data 

dan sumber data, 7) metode pengumpulan data, 8) analisis data, dan 9) instrumen 

penelitian. 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember, Kecamatan 

Jenggawah, Kabupaten Jember dengan pertimbangan sebagai berikut:  

a. Sekolah tersebut mengijinkan untuk dilaksanakan kegiatan penelitian dengan 

tujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah 

b. Sekolah bersedia memberikan data yang diperlukan peneliti 

c. Kemampuan berbahasa lisan yaitu menyimak dan berbicara khususnya siswa 

kelas IV masih rendah 

d. Metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah kurang bervariasi 

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran  2014/2015. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas IV di SDN Kemuningsari 

Kidul 02 Jember Tahun Pelajaran 2014/2015. Jumlah seluruh siswa kelas IV adalah 

33 siswa, dengan rincian 18 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan dengan Bapak 

Sugiono, S.Pd sebagai guru kelas IV. 
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3.3 Definisi Operasional 

Untuk menghindari salah persepsi terhadap beberapa istilah yang terdapat 

dalam penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional. Definisi operasional 

yang dimaksud antara lain sebagai berikut: 

a. Metode bermain peran adalah salah satu metode pembelajaran dengan 

menempatkan peserta didik untuk melakukan kegiatan bermain atau 

memainkan peran tokoh lain dengan penuh penghayatan dan kreativitas. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode bermain peran 

adalah membangkitkan semangat kelompok, dapat menentukan berbagai 

kriteria dalam memilih siswa untuk peran tertentu, para pemain peran 

membuat garis besar skenario, mempersiapkan pengamat, pelaksanaan 

kegiatan pemeranan, berdiskusi dan mengevaluasi, memerankan kembali, 

berdiskusi dan mengevaluasi tahap dua, dan saling berbagi untuk 

mengembangkan pengalaman. 

b. Kemampuan berbahasa lisan siswa kelas IV SDN Kemuningsari Kidul 02 

Jember adalah suatu kemampuan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa 

kelas IV SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember serta berfungsi untuk 

menyampaikan pesan dan berinteraksi dengan orang lain sehingga informasi 

yang disampaikan dapat diterima dengan baik. 

 

3.4 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Menurut Masyhud (2012:157) 

mengungkapkan bahwa PTK dapat diartikan sebagai suatu penelitian tindakan (action 

research) yang diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Melalui PTK 

guru dapat meneliti sendiri masalah-masalah yang ada di dalam kelasnya dan mencari 

solusi yang tepat pula untuk memecahkan masalah yang dialaminya di dalam kelas. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PTK adalah tindakan 

yang diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk memecahkan 
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dan menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di kelas. Melalui PTK tersebut 

diharapkan adanya peningkatan kemampuan berbahasa lisan (menyimak dan 

berbicara) siswa. Peningkatan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

peningkatan kemampuan berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) siswa kelas IV 

SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember setelah melalui kegiatan bermain peran. 

 

3.5 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini menggunakan 

skema penelitian Hopkins yang dilakukan dalam n siklus. Artinya, dalam 

penerapannya nanti penelitian ini menggunakan beberapa siklus. Misalnya pada 

siklus 1 kemampuan menyimak dan berbicara siswa masih belum memuaskan maka 

akan dilakukan refleksi dan harus dilaksanakan tindakan selanjutnya yaitu siklus n. 

Jika pada siklus n kemampuan menyimak dan berbicara siswa sudah mengalami 

peningkatan dari siklus sebelumnya, maka harus dilakukan refleksi pula. Refleksi 

yang dilakukan pada siklus n tersebut akan menentukan apakah peneliti harus 

melakukan siklus selanjutnya atau tidak, apabila hasilnya sudah memuaskan maka 

siklus selanjutnya tidak perlu diterapkan. 

Menurut Iskandar (2012:67) menyatakan bahwa model Hopkins yaitu model 

skema yang menggunakan prosedur kerja yang dipandang sebagai siklus spiral yang 

terdiri dari perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan (action), 

mengobservasi dan mengevaluasi proses serta hasil tindakan (observation and 

evaluation), dan melakukan refleksi (reflection), dan seterusnya sampai perbaikan 

atau peningkatan yang diharapkan tercapai. Skema penelitian Hopkins digambarkan 

lebih jelas pada gambar 3.1 berikut ini. 
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Gambar 3.1 Skema Penelitian Hopkins (dalam Iskandar, 2012:67) 

Rencana 

Tindakan 

Refleksi 

Rencana Tindakan 

Berikutnya 

Pelaksanaan 

Tindakan 

Perbaikan Perancanaan 

Observasi 

Refleksi Siklus n 

Dilanjutkan ke siklus 

berikutnya ? 

Pelaksanaan 

Tindakan 

Observasi 

Siklus I 
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3.5.1  Tindakan Pendahuluan 

Sebagai langkah awal sebelum pelaksanakan siklus terlebih dahulu dilakukan 

tindakan pendahuluan. Tindakan pendahuluan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan penelitian di 

SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember; 

2. mengadakan observasi dan wawancara dengan guru kelas IV dan siswa 

kelas IV untuk mengetahui proses pembelajaran Bahasa Indonesia aspek 

berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) yang berlangsung sebelumnya; 

3. meminta data siswa dan dokumen nilai siswa kelas IV SDN Kemuningsari 

Kidul 02 Jember Tahun Pelajaran 2014/2015; dan  

4. menetukan jadwal pelaksanaan penelitian. 

 

3.5.2 Pelaksanaan Siklus 

Siklus 1 

a. Perencanaan Tindakan 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan ini meliputi: 

1) menyusun jadwal dan teknik pelaksanaan kegiatan tindakan; 

2) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Bahasa 

Indonesia kelas IV untuk kompetensi dasar menyampaikan pesan yang 

diterima melalui telepon sesuai dengan isi pesan; 

3) menyiapkan sarana pendukung seperti ruang kelas, materi, sumber, 

dan media pembelajaran; 

4) menyusun instrumen penilaian keterampilan berbahasa lisan 

(menyimak dan berbicara) siswa; 

5) menyusun pedoman dan lembar observasi; 

6) menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. 

 

 

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


b. Pelaksanaan Tindakan 

Guru melaksanakan tindakan yang telah direncanakan dalam skenario 

pembelajaran pada siklus 1. Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 dilakukan 2 

pertemuan. Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tindakan siklus 1 

sebagai berikut: 

 

Pertemuan I 

Kegiatan Awal : 

Guru mengucapkan salam dilanjutkan mengkondisikan kelas. Berdoa 

bersama kemudian presensi kehadiran siswa. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran. Memotivasi siswa dan tanya jawab tentang materi bertelepon. 

 

Kegiatan Inti : 

Guru menunjukkan alat komunikasi telepon kepada siswa. Guru bertanya 

tentang apa fungsi alat komunikasi telepon serta menjelaskan tata cara 

bertelepon dan menyampaikan isi pesan melalui telepon. Kemudian guru 

membagi siswa ke dalam 12 kelompok dan membagikan Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) yang berisi tugas untuk menyusun naskah bermain peran. 

Setiap perwakilan kelompok mengambil undian judul naskah bermain peran 

yang sudah disediakan guru. Guru melakukan pendekatan dan membimbing 

diskusi kelompok siswa. Masing-masing kelompok menampilkan hasil 

naskah yang telah mereka buat di depan kelas. Siswa yang lain menanggapi 

presentasi kelompok tersebut. Pemberian reward (penghargaan) kepada 

masing-masing kelompok. Siswa diberikan kesempatan untuk menyatakan 

kesulitan yang dihadapi. Guru memberikan konfirmasi hasil belajar siswa 

dalam menyusun naskah bermain peran. Siswa diberi motivasi agar lebih 

semangat dan berpartisipasi aktif. 
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Kegiatan Akhir 

Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran (refleksi). Siswa 

diberikan tugas untuk mempelajari peran tokoh masing-masing dari naskah 

yang telah dibuat untuk bermain peran pada pertemuan selanjutnya (tindak 

lanjut). Salam penutup. 

 

 Pertemuan 2 

Kegiatan awal : 

Guru mengucapkan salam dilanjutkan mengkondisikan kelas. Berdoa 

bersama kemudian presensi kehadiran siswa. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran. Memotivasi siswa dengan menunjukan penggunaan alat 

komunikasi dan tanya jawab tentang materi bertelepon. 

 

Kegiatan Inti : 

Tanya jawab guru dengan siswa tentang hal-hal apa saja yang perlu 

diperhatikan saat menyampaikan pesan melalui telepon. Melalui 

demonstrasi, siswa dijelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat bermain 

peran, diantaranya faktor-faktor penunjang keefektifan berbicara. Setiap 

kelompok diberikan waktu untuk mempersiapkan setting bermain peran 

(tahap menentukan setting). Guru menugaskan salah satu kelompok sebagai 

pengamat bermain peran (tahap mempersiapkan pengamat). Masing-masing 

kelompok memainkan peran (bermain peran) sesuai dengan naskah yang 

sudah dibuat sebelumnya (tahap bermain peran). Dengan lembar penilaian, 

dilakukan penilaian keterampilan berbahasa lisan oleh guru secara individu. 

Kelompok pengamat memberikan tanggapan dari kelompok yang sudah 

bermain peran. Pemberian reward (penguatan) kepada masing-masing 

kelompok dan pemberian hadiah kepada kelompok terbaik. Siswa diberikan 

kesempatan untuk menyatakan kesulitan yang dihadapi. Guru memberikan 
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konfirmasi hasil belajar siswa dalam bermain peran drama (tahap evaluasi). 

Siswa dimotivasi agar lebih semangat dan berpartisipasi aktif. 

 

Kegiatan Akhir : 

Siswa bersama guru mengevaluasi (refleksi) hasil pembelajaran. Siswa 

diberikan tugas rumah untuk belajar kelompok berlatih memainkan peran 

(bermain peran) agar semakin terbiasa sehingga penampilan berikutnya akan 

lebih baik lagi. Salam penutup. 

 

c. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Dalam penelitian ini observasi adalah segala sesuatu yang terjadi selama 

pelaksanaan tindakan yang meliputi aktivitas siswa secara individu maupun 

kelompok. Kegiatan yang dilakukan observer adalah mengamati tindakan 

peneliti (menjelaskan, memantau kegiatan siswa, dan memandu jalannya 

presentasi secara kelompok oleh siswa). Dalam hal ini yang bertindak 

sebagai observer adalah guru kelas IV dan teman sejawat. 

 

d. Refleksi 

Refleksi merupakan upaya untuk mengkaji segala yang terjadi dan telah 

dilaksanakan atau yang belum dicapai pada tahap sebelumnya. Kegiatan ini 

dilakukan berdasarkan hasil tes siswa dan hasil observasi. Jika pada siklus I 

persentase peningkatan ketuntasan hasil belajar secara klasikal masih rendah 

atau tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal 75% dari siswa yang telah 

mencapai nilai ≥ 68, maka dilakukan siklus selanjutnya. Pelaksanaan siklus 

selanjutnya merupakan upaya perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan 

pada siklus sebelumnya agar mencapai hasil yang lebih baik. 
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3.6 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil observasi, 

wawancara, tes, dan dokumentasi. Kegiatan observasi dan wawancara terhadap guru 

dan siswa berpedoman pada pedoman yang telah disiapkan. Data tes diperoleh dari 

hasil nilai tes yang diberikan kepada siswa setelah tindakan dilaksanakan setiap akhir 

siklus. Data dokumentasi berupa daftar nama siswa dan nilai siswa. 

Sumber data dari penelitian tindakan kelas ini adalah guru kelas dan siswa kelas 

IV SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember. 

 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 

3.7.1 Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk melihat seberapa jauh efek 

tindakan telah mencapai sasaran. Observasi dilaksanakan selama pelaksanaan 

tindakan berlangsung. Dari pengamatan tersebut diperoleh data pengamatan sikap 

siswa dan kegiatan guru saat proses pembelajaran. Kegiatan observasi ini dilakukan 

dengan cara memberikan tanda check list (√) pada lembar observasi yang sudah 

dipersiapkan. 

 

3.7.2 Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang metode mengajar yang 

digunakan oleh guru kelas selama ini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, kendala 

yang sering dihadapi guru dan siswa dalam proses pembelajaran, dan hasil belajar 

yang dicapai siswa sebelum diadakan penelitian. Wawancara ini dilakukan pada guru 

kelas IV SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember untuk mengetahui tanggapan tentang 

proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran menggunakan metode 

bermain peran setelah kegiatan pembelajaran selesai. 

Wawancara juga dilakukan pada perwakilan siswa yang memperoleh nilai 

tinggi dan perwakilan siswa yang memiliki nilai terendah untuk mengetahui kesulitan 
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yang dialami siswa yang belum tuntas belajar sebagai bahan refleksi dalam perbaikan 

pembelajaran dan juga untuk mengetahui tanggapan siswa tentang pembelajaran 

bermain peran. 

 

3.7.3 Metode Tes 

Teknis tes digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar keterampilan 

bahasa lisan siswa. Dalam penelitian ini tes yang digunakan adalah tes unjuk kerja. 

Tes unjuk kerja dilaksanakan pada saat siswa melaksanakan kegiatan yang ditugaskan 

oleh guru, yaitu pada saat keterampilan berbicara siswa bermain peran bersama 

kelompok untuk menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon di depan kelas. 

Sedangkan pada keterampilan menyimak siswa mengisi lembar pengamatan dan 

mengerjakan Lembar Kerja Siswa. 

Kemampuan yang diukur dalam tes menyimak yaitu kemampuan literal 

(kemampuan memahami isi teks berdasarkan aspek kebahasaan yang tersurat), 

kemampuan inferensial (kemampuan memahami isi tuturan yang 

tersirat/menyimpulkan isi yang tidak langsung ada dalam teks), kemampuan 

reorganisasi (penataan kembali ide pokok dan ide penjelas dalam parafon maupun 

ide-ide pokok parafon yang mendukung tema pembicaraan), kemampuan evaluatif 

(untuk menilai keakuratan, kemanfaatan, kejelasan isi pembicaraan), dan kemampuan 

apresiasi (kemampuan menghargai isi pembicaraan). Setiap aspek di beri rentangan 

skor 2-0. 

Aspek yang dinilai dalam tes berbicara yaitu aspek kebahasaan yang meliputi 

ketepatan ucapan, pilihan kata atau diksi, dan mimik atau gerak-gerik, sedangkan 

pada aspek nonkebahasaan terdiri atas kelancaran, keberanian, dan kenyaringan 

suara. Setiap aspek di beri rentangsan skor 4-1. 

 

3.7.4 Metode Dokumentasi  

Data yang akan diperoleh melalui dokumentasi ini adalah daftar nama siswa, 

jadwal pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia, dan daftar nilai semester 1 siswa 
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pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dijadikan acuan sebagai data awal 

sebelum dilaksanakannya penelitian. Hal ini dapat memberikan informasi bagi guru 

dan peneliti untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa sehingga dapat membagi 

kelas dalam beberapa kelompok kecil dengan kemampuan yang heterogen pada 

masing-masing kelompok. 

 

3.8 Analisis Data   

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. 

Analisis data kualitatif dilakukan untuk mengkaji data yang didapat mengenai 

kegiatan pembelajaran sebelum dan sesudah diterapkannya metode bermain peran. 

Analisis data kuantitatif dilakukan untuk mengetahui keterampilan berbahasa lisan 

(menyimak dan berbicara) siswa dalam menyampaikan pesan yang diterima melalui 

telepon sesuai dengan isi pesan setelah diterapkan metode bermain peran yang 

didapat dari tes menyimak dan berbicara siswa.  

Analisis data yang dilakukan untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

a. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada keterampilan berbahasa lisan siswa 

melalui metode bermain peran menggunakan rumus sebagai berikut: 

P  = 
N

n
 x 100% 

Keterangan: 

P = persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal  

n = jumlah siswa sesuai kategori 

N = jumlah seluruh siswa 

 

Kriteria persentase peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Kriteria persentase peningkatan hasil belajar siswa 

 

No. Persentase Kriteria 

1. P ≥ 90% Sangat baik 

2. 80% ≤ P < 90% Baik 
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No. Persentase Kriteria 

3. 65% ≤ P < 80% Cukup baik 

4. 55% ≤ P < 65% Kurang baik 

5. P < 55% Sangat kurang baik 

 Sumber: Nurkancana dan Sunartana (dalam Wirianto, 2012:57) 

Adapun kriteria ketuntasan hasil belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia SDN 

Kemuningsari Kidul 02 Jember dinyatakan sebagai berikut: 

a. Daya serap perorangan, seorang siswa dapat dikatakan tuntas dalam belajar 

apabila telah mencapai skor ≥ 68 dari skor maksimal 100 

b. Daya serap klasikal, suatu kelas dapat dikatakan telah tuntas dalam belajar apabila 

kelas tersebut minimal 75% yang telah mencapai skor maksimal 100 

 

3.9 Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan hasil yang 

baik dan sistemastis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. lembar observasi terhadap kegiatan guru dan siswa selama kegiatan 

pembelajaran 

b. lembar pedoman wawancara untuk mempermudah pelaksanaan wawancara 

c. lembar penilaian hasil belajar siswa 
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BAB 5. PENUTUP 

 

 

Pada bab ini dibahas tentang penutup dari penelitian penerapan metode bermain 

peran yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa lisan (menyimak dan 

berbicara) pada siswa kelas IV di SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember. Adapun 

penutup dalam penelitian ini meliputi: 1) kesimpulan dan 2) saran  

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua 

siklus, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

5.1.1 Penerapan metode bermain peran yang dapat meningkatkan kemampuan 

berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) siswa kelas IV SDN Kemuningsari 

Kidul 02 adalah siswa bersama kelompoknya memerankan tokoh sesuai dengan 

naskah yang telah dibuat kemudian bermain peran di depan kelas dengan 

disaksikan oleh temannya. Sedangkan siswa lainnya menyimak kelompok yang 

bermain peran dan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam LKS. Apabila 

siswa menyimak dengan baik, mereka dapat menjawab pertanyaan dengan 

benar. Dengan bermain peran bersama kelompok siswa lebih berani dan 

percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Penerapan metode bermain peran 

ini dilaksanakan dalam 2 siklus dimana tiap siklus dilaksanakan 2 kali 

pertemuan. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 terlaksana dengan baik. 

Siswa dapat membuat naskah bermain peran dengan baik. Hanya saja ketika 

praktik menyampaikan isi pesan melalui telepon bersama kelompok di depan 

kelas siswa masih belum berani dan berbicara terbata-bata. Dalam hal 

menyimak sudah cukup baik karena siswa dapat mengisi pertanyaan dalam 

LKS. Kekurangan siklus 1 tidak terjadi kembali pada pembelajaran siklus 2. 
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Pada siklus 2 guru menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika 

berbicara. Guru memberikan contoh cara berbicara menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik saat bertelepon. Guru juga memberi motivasi kepada siswa 

agar siswa tidak malu lagi ketika praktik di depan kelas dan lebih berani untuk 

berbicara. Setelah dilakukan perbaikan pada siklus 2 ini, siswa dapat 

memahami tata cara bertelepon dan menyampaikan pesan yang diterima 

melalui telepon. Siswa berani dalam berbicara di depan kelas dan lancar dalam 

menyampaikan isi pesan melalui telepon. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

peningkatan kemampuan berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) siswa dari 

pra siklus ke siklus 1 dan ke siklus 2. 

 

5.1.2 Peningkatan kemampuan berbahasa lisan setelah diterapkan metode bermain 

peran adalah siswa lebih berani dan percaya diri untuk berbicara di depan kelas 

serta nilai berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) siswa meningkat dari 

tahap prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Hal ini dapat diketahui perbandingan 

nilai siswa dari prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Pada tahap prasiklus siswa 

yang tuntas dengan nilai ≥ 68 sebanyak 19 siswa dengan persentase 58%. 

Kemampuan berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) siswa pada siklus 1 

mengalami peningkatan yaitu siswa yang tuntas dengan nilai ≥ 68 sebanyak 22 

siswa dengan persentase 67%. Siklus 2 juga mengalami peningkatan yaitu nilai 

siswa yang tuntas dengan nilai ≥ 68 sebanyak 27 siswa dengan persentase 82%. 

Berdasarkan hasil perbandingan nilai dari setiap siklus dapat membuktikan 

bahwa penerapan metode bermain peran dapat meningkatkan kemampuan 

berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) siswa kelas IV  SDN Kemuningsari 

Kidul 02 Jember. 

 

5.2 Saran 

Bardasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka disimpulkan 

saran sebagai berikut: 
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5.2.1 bagi siswa  

a. siswa seharusnya memahami bahwa keterampilan berbahasa lisan 

(menyimak dan berbicara) merupakan hal penting yang harus dikuasai, 

untuk itu siswa perlu mengikuti pembelajaran dengan penuh kesungguhan 

agar siswa memiliki keterampilan berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) 

yang baik. 

b. dengan adanya penerapan metode bermain peran sebaiknya siswa dapat 

memanfaatkan dengan baik untuk bekerja sama dalam satu kelompok baik 

dalam diskusi maupun bermain peran sehingga hasilnya lebih optimal. 

5.2.2 bagi guru  

a. guru sekolah dasar hendaknya dapat menjadikan metode bermain peran 

sebagai salah satu alternatif metode untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) siswa. 

b. guru hendaknya memahami dan menganalisis kelemahan dan keberhasilan 

dalam setiap pembelajaran dengan penerapan metode bermain peran untuk 

dijadikan perbaikan dalam pembelajaran selanjutnya. 

5.2.3 bagi sekolah  

a. menginformasikan kepada guru untuk menjadikan metode bermain peran 

sebagai alternatif metode pembelajaran Bahasa Indonesia. 

b. dapat memotivasi guru untuk menerapkan metode bermain peran pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia khususnya pembelajaran keterampilan berbahasa 

lisan (menyimak dan berbicara). 

5.2.4 bagi peneliti lain 

a. peneliti lain hendaknya menganalisis kelemahan dan keberhasilan dari 

penelitian sejenis untuk dijadikan pertimbangan dan perbaikan dalam 

penelitian selanjutnya. 

b. apabila akan melaksanakan penelitian sejenis, peneliti hendaknya 

mempersiapkan segala sesuatu dengan matang supaya memperoleh hasil 

yang maksimal. 
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Lampiran A. Matrik Penelitian 

MATRIK PENELITIAN 

 

 

JUDUL 
RUMUSAN 

MASALAH 

 

VARIABEL 

 

INDIKATOR 
SUMBER 

DATA 

METODE 

PENELITIAN 

HIPOTESIS 

TINDAKAN 

Penerapan 

Metode Bermain 

Peran untuk 

Meningkatkan 

Kemampuan 
Berbahasa Lisan 

(Menyimak dan 

Berbicara) Mata 

Pelajaran Bahasa 

Indonesia Siswa 

Kelas IV SDN 

Kemuningsari 

Kidul 02 Jember 

Tahun Pelajaran 

2014/2015  

1.  Bagaimanakah 

penerapan metode 

bermain peran yang 

dapat meningkatkan 

kemampuan 
berbahasa lisan 

(menyimak dan 

berbicara) siswa kelas 

IV di SDN 

Kemuningsari Kidul 

02 Jember ? 

 

2.  Bagaimanakah 

peningkatan 

kemampuan 

berbahasa lisan 
(menyimak dan 

berbicara) siswa kelas 

IV setelah diterapkan 

metode bermain peran 

di SDN Kemuningsari 

Kidul 02 Jember ? 

 

1. Metode 

Bermain 

Peran 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Karakteristik 

metode bermain 

peran :  

f. Guru menjelaskan 

materi tentang 
pokok bahasan 

yang telah 

disiapkan 

g. Membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

h. Siswa membuat 

naskah bermain 

peran sesuai 

dengan undian isi 

pesan yang akan 
disampaikan 

melalui telepon  

i. Guru menyiapkan 

kelompok bermain 

peran dan 

kelompok 

pengamat 

j. Siswa bermain 

peran di depan 

kelas 

k. Guru bersama 

siswa 

1. Subjek 

Penelitian : 

Siswa kelas IV 

SDN 

Kemuningsari 
Kidul 02 

Jember 

 

 

2. Informan : 

   a. Kepala 

       Sekolah 

   b. Guru 

       Kelas 

 

 
3. Dokumen 

 

 

4. Referensi 

1. Tempat penelitian: 

SDN Kemuningsari 

Kidul 02 Jember 

2. Subjek penelitian: 

siswa kelas IV 

Kemuningsari 

Kidul 02 Jember 

3. Desain penelitian: 

Penelitian 
Tindakan Kelas 

(PTK) 

4. Prosedur 

penelitian: 

a. perencanaan 

b. tindakan  

c. observasi 
d. refleksi 

 

5. Metode  

pengumpulan data: 

a. observasi 

b. wawancara 

c. tes 

d. dokumentasi 

6. Analisis Data : 

Kuantitatif dan 

   Jika guru 

menerapkan 

metode 

bermain peran 

maka 
kemampuan 

berbahasa 

lisan 

(menyimak 

dan berbicara) 

siswa kelas IV 

SDN 

Kemuningsari 

Kidul 02 

Jember akan 

meningkat 
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2. Kemampuan 

Berbahasa 

Lisan 

(Menyimak 
dan 

Berbicara) 

 

mengevaluasi 
jalannya bermain 

peran tersebut 

 

 

 

 

 

 

2.  Skor hasil belajar 

kemampuan 

berbahasa lisan 

(menyimak dan 
berbicara) siswa 

 

 

kualitatif 
a. Persentase 

ketuntasan hasil 

belajar siswa pada 

keterampilan 

berbahasa lisan 

P  = 
N

n
 x 100% 

Keterangan: 

P    =   persentase  

ketuntasan 

hasil belajar 

siswa secara 

klasikal 

n    =   jumlah siswa 

sesuai 

kategori 
N   =   jumlah 

seluruh siswa 
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Lampiran B. Pedoman Pengumpulan Data  

 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

 

B.1 Pedoman Observasi 

No. Data yang diperoleh Sumber Data 

1. Proses mengajar yang diterapkan guru di kelas Guru kelas IV SDN 

Kemuningsari Kidul 02 

Jember 

2. Hasil belajar siswa dalam keterampilan 

berbahasa lisan (menyimak dan berbicara) 

menggunakan metode bermain peran 

Siswa kelas IV SDN 

Kemuningsari Kidul 02 

Jember 
 

B.2 Pedoman Wawancara 

No. Data yang diperoleh Sumber Data 

1. Model pembelajaran yang digunakan guru ketika 
mengajar di kelas 

Guru kelas IV SDN 

Kemuningsari Kidul 02 

Jember 

2. Kendala yang dihadapi siswa selama proses 
pembelajaran 

Guru kelas IV SDN 

Kemuningsari Kidul 02 

Jember 

3. Tanggapan guru kelas IV tentang pembelajaran 
keterampilan berbahasa lisan (menyimak dan 
berbicara) dengan menerapkan metode bermain 
peran 

Guru kelas IV SDN 

Kemuningsari Kidul 02 

Jember 

4. Kesulitan yang dihadapi siswa selama proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia 

Siswa kelas IV SDN 

Kemuningsari Kidul 02 

Jember 

5. Tanggapan siswa tentang kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan metode 

bermain peran 

Siswa kelas IV SDN 

Kemuningsari Kidul 02 

Jember 
 

B.3 Pedoman Dokumentasi 

No. Data yang diperoleh Sumber Data 

1. Daftar nama siswa kelas IV SDN 

Kemuningsari Kidul 02 Jember 

Dokumen 

 

2. Daftar nilai siswa kelas IV SDN Kemuningsari 

Kidul 02 Jember 

Dokumen 

 

B.4 Pedoman Tes 

No. Data yang diperoleh Sumber Data 

1. Hasil belajar siswa setelah pembelajaran 
menggunakan metode bermain peran 

Siswa Kelas IV SDN 
Kemuningsari Kidul 02 

Jember 
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Lampiran C. Pedoman Observasi 

C.1 Lembar Observasi Kegiatan Guru Saat Pra Siklus 
No. Aspek yang Diamati Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

I. Kegiatan  Awal 

1. Kesesuaian kegiatan apersepsi dengan materi ajar √  

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran √  

II. Kegiatan Inti 

1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran √  

2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
tujuan pembelajaran 

√  

3. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa 
√  

4. Melaksanakan pembelajaran secara runtut √  

5. Menguasai kelas  √ 

6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

waktu yang dialokasikan 
√  

7. Menggunakan metode yang tepat dalam proses 

pembelajaran 
 √ 

8. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 
 √ 

9. Merespon positif partisipasi √  

10. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa 
dalam belajar 

 √ 

11. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan 

lancar 
√  

12. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai  √ 

III. Kegiatan Akhir 

1. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa √  

2. Menyimpulkan hasil pembelajaran √  

3. Melaksanakan tindak lanjut √  

Jember, 22 Desember 2014 

 Observer 

 

Rieska Dwi Arianti 

NIM 110210204108 
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C.2 Lembar Observasi Kegiatan Siswa Saat Pra Siklus 
No.  Aspek yang Diamati Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

I. Kegiatan Awal 

1.  Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi √  

2.  Mendengarkan secara seksama saat dijelaskan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 
√  

II . Kegiatan inti 

1.  Memperhatikan dengan serius ketika dijelaskan 
materi pelajaran 

√  

2.  Aktif bertanya saat proses penjelasan materi  √ 

3.  Adanya interaksi positif antar siswa  √ 

4.  Adanya interaksi positif antara siswa-guru, 

siswa-materi pelajaran 
√  

5.  Siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar  √ 

6.  Aktif mencatat berbagai penjelasan yang 

diberikan 
 √ 

7.  Siswa menciptakan suasana tenang dalam 

mengikuti proses pembelajaran 
 √ 

8.  Siswa merasa senang menerima pelajaran √  

9.  Siswa tertarik pada materi yang disajikan √  

10.  Siswa merasa senang dengan metode 

pembelajaran yang digunakan guru 
 √ 

11.  Siswa merasa terbimbing  √ 

12.  Siswa mampu menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru dengan benar 
 √ 

13.  Siswa mampu mengemukakan pendapatnya 

dengan lancar 
 √ 

III. Kegiatan Akhir 

1.  Siswa secara aktif memberi rangkuman √  

2.  Siswa menerima tindak lanjut dengan senang √  

 

Jember, 22 Desember 2014 

Observer 

 

Rieska Dwi Arianti 

NIM 110210204108 
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C.3 Lembar Observasi Kegiatan Guru Siklus 1 
No Aspek yang Diamati Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

I. Kegiatan  Awal 

1. Kesesuaian kegiatan apersepsi dengan materi ajar √  

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran √  

II. Kegiatan Inti 

1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran √  

2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 

√  

3. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa 
√  

4. Melaksanakan pembelajaran secara runtut √  

5. Menguasai kelas  √ 

6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu 

yang dialokasikan 
√  

7. Menggunakan metode yang tepat dalam proses 
pembelajaran 

√  

8. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 
 √ 

9. Merespon positif partisipasi √  

10. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa 

dalam belajar 
 √ 

11. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar √  

12. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai √  

III. Kegiatan Akhir 

1.  Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa √  

2. Menyimpulkan hasil pembelajaran  √ 

3. Melaksanakan tindak lanjut √  

 

Jember, 9 Februari 2015 

Observer  

 
Sugiono, S.Pd 

NIP 19650629 198511 1 001 
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C.4 Lembar Observasi Kegiatan Siswa Siklus 1 
No  Aspek yang Diamati Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

I. Kegiatan Awal 

1. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi √  

2. Mendengarkan secara seksama saat dijelaskan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 
√  

II. Kegiatan inti 

1. Memperhatikan dengan serius ketika dijelaskan 
materi pelajaran 

√  

2. Aktif bertanya saat proses penjelasan materi  √ 

3. Adanya interaksi positif antar siswa √  

4. Adanya interaksi positif antara siswa-guru, 
siswa-materi pelajaran 

√  

5. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar √  

6. Aktif mencatat berbagai penjelasan yang 

diberikan 
 √ 

7. Siswa menciptakan suasana tenang dalam 

mengikuti proses pembelajaran 
 √ 

8. Siswa merasa senang menerima pelajaran √  

9. Siswa tertarik pada materi yang disajikan √  

10. Siswa merasa senang dengan metode 

pembelajaran yang digunakan guru 
√  

11. Siswa merasa terbimbing √  

12. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang 
diajukan guru dengan benar 

 √ 

III. Siswa mampu mengemukakan pendapatnya 

dengan lancar 
 √ 

1. Kegiatan Akhir 

2. Siswa secara aktif memberi rangkuman √  

3. Siswa menerima tindak lanjut dengan senang √  

Jember, 9 Februari 2015 

   Observer 

 
Sugiono, S.Pd  

NIP 19650629 198511 1 001 
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C.5 Lembar Observasi Kegiatan Guru Siklus 2 

No Aspek yang Diamati Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

I. Kegiatan  Awal 

1. Kesesuaian kegiatan apersepsi dengan materi ajar √  

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran  √ 

II. Kegiatan Inti 

1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran √  

2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 
√  

3. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat 
perkembangan dan kebutuhan siswa 

√  

4. Melaksanakan pembelajaran secara runtut √  

5. Menguasai kelas √  

6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu 

yang dialokasikan 
√  

7. Menggunakan metode yang tepat dalam proses 

pembelajaran 
√  

8. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 
√  

9. Merespon positif partisipasi √  

10. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa 

dalam belajar 
√  

11. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar √  

12. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai √  

III. Kegiatan Akhir 

1. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa √  

2. Menyimpulkan hasil pembelajaran  √ 

3. Melaksanakan tindak lanjut √  

 

Jember, 16 Februari 2015 

Observer  

 
Sugiono, S.Pd 

NIP 19650629 198511 1 001 
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C.6 Lembar Observasi Kegiatan Siswa Siklus 2 

No  Aspek yang Diamati Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

I. Kegiatan Awal 

1. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi √  

2. Mendengarkan secara seksama saat dijelaskan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 
√  

II. Kegiatan inti 

1. Memperhatikan dengan serius ketika dijelaskan 

materi pelajaran 
√  

2. Aktif bertanya saat proses penjelasan materi  √ 

3. Adanya interaksi positif antar siswa √  

4. Adanya interaksi positif antara siswa-guru, 

siswa-materi pelajaran 
√  

5. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar √  

6. Aktif mencatat berbagai penjelasan yang 
diberikan 

√  

7. Siswa menciptakan suasana tenang dalam 

mengikuti proses pembelajaran 
√  

8. Siswa merasa senang menerima pelajaran √  

9. Siswa tertarik pada materi yang disajikan √  

10. Siswa merasa senang dengan metode 

pembelajaran yang digunakan guru 
√  

11. Siswa merasa terbimbing √  

12. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru dengan benar 
 √ 

III. Siswa mampu mengemukakan pendapatnya 

dengan lancar 
√  

1. Kegiatan Akhir 

2. Siswa secara aktif memberi rangkuman √  

3. Siswa menerima tindak lanjut dengan senang √  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jember, 16 Februari 2015    
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Sugiono, S.Pd  

NIP 19650629 198511 1 001  
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C.7 Lembar Observasi Kegiatan Guru Siklus 1 
No Aspek yang Diamati Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

I. Kegiatan  Awal 

1. Kesesuaian kegiatan apersepsi dengan materi ajar √  

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran √  

II. Kegiatan Inti 

1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran √  

2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 

√  

3. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa 
√  

4. Melaksanakan pembelajaran secara runtut √  

5. Menguasai kelas  √ 

6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu 

yang dialokasikan 
√  

7. Menggunakan metode yang tepat dalam proses 
pembelajaran 

√  

8. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 
 √ 

9. Merespon positif partisipasi  √ 

10. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa 

dalam belajar 
√  

11. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar √  

12. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai  √ 

III. Kegiatan Akhir 

1.  Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa √  

2. Menyimpulkan hasil pembelajaran  √ 

3. Melaksanakan tindak lanjut √  

 

 

Jember, 9 Februari 2015 

Observer  
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C.8 Lembar Observasi Kegiatan Siswa Siklus 1 
No  Aspek yang Diamati Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

I. Kegiatan Awal 

1. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi √  

2. Mendengarkan secara seksama saat dijelaskan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 
√  

II. Kegiatan inti 

1. Memperhatikan dengan serius ketika dijelaskan 
materi pelajaran 

√  

2. Aktif bertanya saat proses penjelasan materi  √ 

3. Adanya interaksi positif antar siswa √  

4. Adanya interaksi positif antara siswa-guru, 
siswa-materi pelajaran 

√  

5. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar √  

6. Aktif mencatat berbagai penjelasan yang 

diberikan 
√  

7. Siswa menciptakan suasana tenang dalam 

mengikuti proses pembelajaran 
√  

8. Siswa merasa senang menerima pelajaran √  

9. Siswa tertarik pada materi yang disajikan √  

10. Siswa merasa senang dengan metode 

pembelajaran yang digunakan guru 
√  

11. Siswa merasa terbimbing √  

12. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang 
diajukan guru dengan benar 

 √ 

III. Siswa mampu mengemukakan pendapatnya 

dengan lancar 
 √ 

1. Kegiatan Akhir 

2. Siswa secara aktif memberi rangkuman √  

3. Siswa menerima tindak lanjut dengan senang √  

 

 

Jember, 9 Februari 2015 

   Observer 

 

 

 

Lutfiana Indah 
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C.9 Lembar Observasi Kegiatan Guru Siklus 2 
No Aspek yang Diamati Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

I. Kegiatan  Awal 

1. Kesesuaian kegiatan apersepsi dengan materi ajar √  

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran √  

II. Kegiatan Inti 

1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran √  

2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 

√  

3. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa 
√  

4. Melaksanakan pembelajaran secara runtut √  

5. Menguasai kelas √  

6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu 

yang dialokasikan 
√  

7. Menggunakan metode yang tepat dalam proses 
pembelajaran 

√  

8. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran 
√  

9. Merespon positif partisipasi √  

10. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa 

dalam belajar 
√  

11. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar √  

12. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai √  

III. Kegiatan Akhir 

1. Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa √  

2. Menyimpulkan hasil pembelajaran  √ 

3. Melaksanakan tindak lanjut √  

 

 

Jember, 16 Februari 2015 

Observer 

 

 

 

Fanny Dea Kartika Yuli 

NIM 110210204114 
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C.10 Lembar Observasi Kegiatan Siswa Siklus 2 
No  Aspek yang Diamati Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

I. Kegiatan Awal 

1. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi √  

2. Mendengarkan secara seksama saat dijelaskan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 
√  

II. Kegiatan inti 

1. Memperhatikan dengan serius ketika dijelaskan 
materi pelajaran 

√  

2. Aktif bertanya saat proses penjelasan materi  √ 

3. Adanya interaksi positif antar siswa √  

4. Adanya interaksi positif antara siswa-guru, siswa-
materi pelajaran 

√  

5. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar √  

6. Aktif mencatat berbagai penjelasan yang diberikan √  

7. Siswa menciptakan suasana tenang dalam 
mengikuti proses pembelajaran 

√  

8. Siswa merasa senang menerima pelajaran √  

9. Siswa tertarik pada materi yang disajikan √  

10. Siswa merasa senang dengan metode 
pembelajaran yang digunakan guru 

√  

11. Siswa merasa terbimbing √  

12. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru dengan benar 
√  

III. Siswa mampu mengemukakan pendapatnya 

dengan lancar 
√  

1. Kegiatan Akhir 

2. Siswa secara aktif memberi rangkuman √  

3. Siswa menerima tindak lanjut dengan senang √  
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           NIM 110210204114 

 

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

Lampiran D. Hasil Wawancara 

HASIL WAWANCARA 

D.1 Wawancara Guru Sebelum Penelitian  

Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana guru memberikan bimbingan dan  

  latihan pada siswa, dan mengetahui informasi hasil belajar. 

Bentuk  : Wawancara bebas. 

Responden  : Guru Kelas IV SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember 

Nama Guru  : Sugiono, S.Pd 

NIP  : 196506291985111001 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Guru 

1. Metode pembelajaran apa yang Bapak 
gunakan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia? 

Yang jelas pertama adalah 
ceramah, kedua penugasan, dan 

ketiga tanya jawab dengan siswa. 

2. Bagaimana aktifitas siswa selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan 

metode tersebut? 

Ada yang proaktif dan tidak karena 

kemampuan IQ kurang. Siswa juga 

sering ramai. 

 

3. Apakah siswa berani dan mampu 

menyampaikan pendapatnya terkait 
dengan materi yang sedang Bapak 

jelaskan? 

Berani tetapi hanya satu dua anak 

yang mampu menyampaikan 
pendapatnya. Kalau satu berani 

biasanya yang lain mengikuti. 

4. Bagaimana hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran menyimak dan berbicara? 

Masih kurang karena siswa masih 

malu untuk berbicara dan hampir 
50% kemampuan siswa dibawah 

rata-rata. 

5. Apakah kendala yang dihadapi Bapak 
ketika proses pembelajaran berlangsung? 

Kemampuan siswa yang rendah 
membuat mereka kurang aktif dan 

keterbatasan media yang dimiliki 

sekolah. Jika berceramah saja 

siswa merasa bosen. Mungkin 
kalau ada media  disertai ceramah 

siswa lebih tertarik untuk belajar. 

Jember, 19 Desember 2014 

        Pewawancara, 

 
        Rieska Dwi Arianti 

        NIM 110210204108
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D.2 Wawancara Guru Setelah Penelitian  

Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana guru memberikan bimbingan dan  

  latihan pada siswa, dan mengetahui informasi hasil belajar. 

Bentuk  : Wawancara bebas. 

Responden  : Guru Kelas IV SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember 

Nama Guru  : Sugiono, S.Pd. 

NIP  : 196506291985111001 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Guru 

1. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap 

pembelajaran keterampilan bahasa lisan 

(menyimak dan berbicara) dengan 
menerapkan metode pembelajaran 

bermain peran? 

Metode bermain peran dapat 

membantu siswa untuk lebih 

tertarik dalam pembelajaran di 
kelas. Siswa terlihat lebih 

bersemangat dan tidak tegang saat 

proses belajar mengajar. 

2. Menurut Bapak apa saja kekurangan dan 

kelebihan dari pembelajaran yang telah 

diterapkan tersebut? 

Kekurangannya masih ada saja 

siswa yang ramai sendiri dan 

kelebihannya siswa sebagian besar 

senang dan sangat memperhatikan 
instruksi yang diberikan oleh guru. 

3. Bagaimanakah hasil belajar siswa pada 

saat pembelajaran berlangsung setelah 
diterapkan metode pembelajaran 

bermain peran? 

Hasil belajar siswa meningkat. 

Kemampuan menyimak dan 
berbicara siswa terlihat signifikan. 

Mereka lebih berani berbicara di 

depan kelas. Tidak malu lagi. 

4. Apa saran Bapak untuk pelaksanaan 
pembelajaran keterampilan berbahasa 

lisan (menyimak dan berbicara) dengan 

menerapkan metode pembelajaran 
bermain peran? 

Saran saya guru harus tetap 
menerapkan metode-metode 

pembelajaran yang inovatif seperti 

metode bermain peran yang baru 
saja dilakukan. Sehingga siswa 

lebih tertarik dalam proses belajar 

mengajar. 

 Jember, 26 Februari 2015 

Pewawancara, 
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D.3 Wawancara Siswa Sebelum Penelitian (Siswa 1) 

Tujuan : Untuk memperoleh informasi tentang kesulitan dan pemahaman 

siswa tentang materi pembelajaran bahasa lisan (menyimak dan 

berbicara) 

Bentuk : Wawancara bebas. 

Responden : Siswa Kelas IV 

Nama Siswa : Muhamad Arif Wijaksono 

Kelas/No.Absen : IV/9 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran 

Bahasa Indonesia? Apa alasannya? 

Suka, karena pelajarannya mudah. 

 

2. Apakah kamu merasa kesulitan dalam 

pembelajaran yang diberikan guru pada 

materi pelajaran Bahasa Indonesia? 

Iya sedikit sulit. 
 

3. Kesulitan apa saja yang kamu hadapi 

ketika mengikuti pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas? 

Kalau disuruh pak guru untuk 

menulis karangan 
 

4. Menurut kamu bagaimana pembelajaran 

yang selama ini dilakukan oleh guru 

kelasmu? Apakah guru mengajar 
menggunakan media atau  hanya 

berceramah saja? 

Hanya berceramah saja sama 

mengerjakan soal. 

 

Jember, 19 Desember 2014 

Pewawancara, 

 

Rieska Dwi Arianti 

        NIM 110210204108 
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D.4 Wawancara Siswa Sebelum Penelitian (Siswa 2) 

Tujuan : Untuk memperoleh informasi tentang kesulitan dan pemahaman 

siswa tentang materi pembelajaran bahasa lisan (menyimak dan 

berbicara). 

Bentuk : Wawancara bebas. 

Responden : Siswa Kelas IV 

Nama Siswa : Khairun Nisa 

Kelas/No.Absen : IV/33 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran 

Bahasa Indonesia? Apa alasannya? 

Suka, karena menyenangkan. 

 

2. Apakah kamu merasa kesulitan dalam 

pembelajaran yang diberikan guru pada 

materi pelajaran Bahasa Indonesia? 

Kadang-kadang merasa 

kesulitan. 

3. Kesulitan apa saja yang kamu hadapi 

ketika mengikuti pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas? 

Ketika mengerjakan tugas 

mengisi pertanyaan yang sulit 

biasanya saya kurang bisa. 

4. Menurut kamu bagaimana pembelajaran 

yang selama ini dilakukan oleh guru 

kelasmu? Apakah guru mengajar 
menggunakan media atau  hanya 

berceramah saja? 

Berceramah saja. 

 

Jember, 19 Desember 2014 

Pewawancara, 

 

Rieska Dwi Arianti 

        NIM 110210204108
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D.5 Wawancara Siswa Setelah Penelitian (Siswa 1) 

Tujuan : Untuk memperoleh informasi tentang kesulitan dan pemahaman 

siswa tentang materi pembelajaran bahasa lisan (menyimak dan 

berbicara) . 

Bentuk : Wawancara bebas. 

Responden : Siswa Kelas IV 

Nama Siswa : Lutvi Ana D. S. 

Kelas/No.Absen : IV/7 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

1. Bagaimana menurutmu tentang 

pembelajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan metode bermain peran 
yang baru saja dilakukan? 

Belajarnya lebih menyenangkan 

dari sebelumnya. 

2. Apakah kamu senang dengan 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang 
baru saja diterapkan? 

Iya senang sekali. Belajarnya 

jadi menyenangkan. 

3. Apakah kamu bisa lebih mudah 

memahami isi pesan yang disampaikan 
melalui telepon dalam kegiatan bermain 

peran tadi? 

Iya lebih mudah karena kita bisa 

praktik langsung bermain peran 

dengan teman. 

 

Jember, 26 Februari 2015 

Pewawancara, 

 

Rieska Dwi Arianti 

       NIM 110210204108 
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D.6 Wawancara Siswa Setelah Penelitian (Siswa 2) 

Tujuan : Untuk memperoleh informasi tentang kesulitan dan pemahaman 

siswa tentang materi pembelajaran bahasa lisan (menyimak dan 

berbicara)  

Bentuk : Wawancara bebas. 

Responden : Siswa Kelas IV 

Nama Siswa : Riko Ardika Irawan 

Kelas/No.Absen : IV/14 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

1. Bagaimana menurutmu tentang 

pembelajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan metode bermain peran 
yang baru saja dilakukan? 

Menyenangkan karena kita dapat 

belajar sambil bermain dan tidak 

menakutkan. 

2. Apakah kamu senang dengan 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang 
baru saja diterapkan? 

Iya senang sekali karena bisa 

belajar bersama kelompok. 

3. Apakah kamu bisa lebih mudah 

memahami isi pesan yang disampaikan 
melalui telepon dalam kegiatan bermain 

peran? 

Iya bisa lebih mudah paham 

karena belajar bertelepon secara 

langsung di depan kelas 

bersama kelompok. 

 

Jember, 26 Februari 2015 

Pewawancara, 

 

Rieska Dwi Arianti 

       NIM 110210204108 
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Lampiran D. Hasil Wawancara 

HASIL WAWANCARA 

D.1 Wawancara Guru Sebelum Penelitian  

Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana guru memberikan bimbingan dan  

  latihan pada siswa, dan mengetahui informasi hasil belajar. 

Bentuk  : Wawancara bebas. 

Responden  : Guru Kelas IV SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember 

Nama Guru  : Sugiono, S.Pd 

NIP  : 196506291985111001 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Guru 

1. Metode pembelajaran apa yang Bapak 
gunakan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia? 

Yang jelas pertama adalah 
ceramah, kedua penugasan, dan 

ketiga tanya jawab dengan siswa. 

2. Bagaimana aktifitas siswa selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan 

metode tersebut? 

Ada yang proaktif dan tidak karena 

kemampuan IQ kurang. Siswa juga 

sering ramai. 

 

3. Apakah siswa berani dan mampu 

menyampaikan pendapatnya terkait 
dengan materi yang sedang Bapak 

jelaskan? 

Berani tetapi hanya satu dua anak 

yang mampu menyampaikan 
pendapatnya. Kalau satu berani 

biasanya yang lain mengikuti. 

4. Bagaimana hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran menyimak dan berbicara? 

Masih kurang karena siswa masih 

malu untuk berbicara dan hampir 
50% kemampuan siswa dibawah 

rata-rata. 

5. Apakah kendala yang dihadapi Bapak 
ketika proses pembelajaran berlangsung? 

Kemampuan siswa yang rendah 
membuat mereka kurang aktif dan 

keterbatasan media yang dimiliki 

sekolah. Jika berceramah saja 

siswa merasa bosen. Mungkin 
kalau ada media  disertai ceramah 

siswa lebih tertarik untuk belajar. 

Jember, 19 Desember 2014 
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D.2 Wawancara Guru Setelah Penelitian  

Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana guru memberikan bimbingan dan  

  latihan pada siswa, dan mengetahui informasi hasil belajar. 

Bentuk  : Wawancara bebas. 

Responden  : Guru Kelas IV SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember 

Nama Guru  : Sugiono, S.Pd. 

NIP  : 196506291985111001 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Guru 

1. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap 

pembelajaran keterampilan bahasa lisan 

(menyimak dan berbicara) dengan 
menerapkan metode pembelajaran 

bermain peran? 

Metode bermain peran dapat 

membantu siswa untuk lebih 

tertarik dalam pembelajaran di 
kelas. Siswa terlihat lebih 

bersemangat dan tidak tegang saat 

proses belajar mengajar. 

2. Menurut Bapak apa saja kekurangan dan 

kelebihan dari pembelajaran yang telah 

diterapkan tersebut? 

Kekurangannya masih ada saja 

siswa yang ramai sendiri dan 

kelebihannya siswa sebagian besar 

senang dan sangat memperhatikan 
instruksi yang diberikan oleh guru. 

3. Bagaimanakah hasil belajar siswa pada 

saat pembelajaran berlangsung setelah 
diterapkan metode pembelajaran 

bermain peran? 

Hasil belajar siswa meningkat. 

Kemampuan menyimak dan 
berbicara siswa terlihat signifikan. 

Mereka lebih berani berbicara di 

depan kelas. Tidak malu lagi. 

4. Apa saran Bapak untuk pelaksanaan 
pembelajaran keterampilan berbahasa 

lisan (menyimak dan berbicara) dengan 

menerapkan metode pembelajaran 
bermain peran? 

Saran saya guru harus tetap 
menerapkan metode-metode 

pembelajaran yang inovatif seperti 

metode bermain peran yang baru 
saja dilakukan. Sehingga siswa 

lebih tertarik dalam proses belajar 

mengajar. 

 Jember, 26 Februari 2015 

Pewawancara, 

 

Rieska Dwi Arianti 
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D.3 Wawancara Siswa Sebelum Penelitian (Siswa 1) 

Tujuan : Untuk memperoleh informasi tentang kesulitan dan pemahaman 

siswa tentang materi pembelajaran bahasa lisan (menyimak dan 

berbicara) 

Bentuk : Wawancara bebas. 

Responden : Siswa Kelas IV 

Nama Siswa : Muhamad Arif Wijaksono 

Kelas/No.Absen : IV/9 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran 

Bahasa Indonesia? Apa alasannya? 

Suka, karena pelajarannya mudah. 

 

2. Apakah kamu merasa kesulitan dalam 

pembelajaran yang diberikan guru pada 

materi pelajaran Bahasa Indonesia? 

Iya sedikit sulit. 
 

3. Kesulitan apa saja yang kamu hadapi 

ketika mengikuti pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas? 

Kalau disuruh pak guru untuk 

menulis karangan 
 

4. Menurut kamu bagaimana pembelajaran 

yang selama ini dilakukan oleh guru 

kelasmu? Apakah guru mengajar 
menggunakan media atau  hanya 

berceramah saja? 

Hanya berceramah saja sama 

mengerjakan soal. 

 

Jember, 19 Desember 2014 

Pewawancara, 

 

Rieska Dwi Arianti 

        NIM 110210204108 

 

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

D.4 Wawancara Siswa Sebelum Penelitian (Siswa 2) 

Tujuan : Untuk memperoleh informasi tentang kesulitan dan pemahaman 

siswa tentang materi pembelajaran bahasa lisan (menyimak dan 

berbicara). 

Bentuk : Wawancara bebas. 

Responden : Siswa Kelas IV 

Nama Siswa : Khairun Nisa 

Kelas/No.Absen : IV/33 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran 

Bahasa Indonesia? Apa alasannya? 

Suka, karena menyenangkan. 

 

2. Apakah kamu merasa kesulitan dalam 

pembelajaran yang diberikan guru pada 

materi pelajaran Bahasa Indonesia? 

Kadang-kadang merasa 

kesulitan. 

3. Kesulitan apa saja yang kamu hadapi 

ketika mengikuti pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas? 

Ketika mengerjakan tugas 

mengisi pertanyaan yang sulit 

biasanya saya kurang bisa. 

4. Menurut kamu bagaimana pembelajaran 

yang selama ini dilakukan oleh guru 

kelasmu? Apakah guru mengajar 
menggunakan media atau  hanya 

berceramah saja? 

Berceramah saja. 

 

Jember, 19 Desember 2014 

Pewawancara, 

 

Rieska Dwi Arianti 

        NIM 110210204108
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D.5 Wawancara Siswa Setelah Penelitian (Siswa 1) 

Tujuan : Untuk memperoleh informasi tentang kesulitan dan pemahaman 

siswa tentang materi pembelajaran bahasa lisan (menyimak dan 

berbicara) . 

Bentuk : Wawancara bebas. 

Responden : Siswa Kelas IV 

Nama Siswa : Lutvi Ana D. S. 

Kelas/No.Absen : IV/7 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

1. Bagaimana menurutmu tentang 

pembelajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan metode bermain peran 
yang baru saja dilakukan? 

Belajarnya lebih menyenangkan 

dari sebelumnya. 

2. Apakah kamu senang dengan 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang 
baru saja diterapkan? 

Iya senang sekali. Belajarnya 

jadi menyenangkan. 

3. Apakah kamu bisa lebih mudah 

memahami isi pesan yang disampaikan 
melalui telepon dalam kegiatan bermain 

peran tadi? 

Iya lebih mudah karena kita bisa 

praktik langsung bermain peran 

dengan teman. 

 

Jember, 26 Februari 2015 

Pewawancara, 

 

Rieska Dwi Arianti 

       NIM 110210204108 
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D.6 Wawancara Siswa Setelah Penelitian (Siswa 2) 

Tujuan : Untuk memperoleh informasi tentang kesulitan dan pemahaman 

siswa tentang materi pembelajaran bahasa lisan (menyimak dan 

berbicara)  

Bentuk : Wawancara bebas. 

Responden : Siswa Kelas IV 

Nama Siswa : Riko Ardika Irawan 

Kelas/No.Absen : IV/14 

No Pertanyaan Peneliti Jawaban Siswa 

1. Bagaimana menurutmu tentang 

pembelajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan metode bermain peran 
yang baru saja dilakukan? 

Menyenangkan karena kita dapat 

belajar sambil bermain dan tidak 

menakutkan. 

2. Apakah kamu senang dengan 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang 
baru saja diterapkan? 

Iya senang sekali karena bisa 

belajar bersama kelompok. 

3. Apakah kamu bisa lebih mudah 

memahami isi pesan yang disampaikan 
melalui telepon dalam kegiatan bermain 

peran? 

Iya bisa lebih mudah paham 

karena belajar bertelepon secara 

langsung di depan kelas 

bersama kelompok. 

 

Jember, 26 Februari 2015 

Pewawancara, 

 

Rieska Dwi Arianti 

       NIM 110210204108 
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Lampiran E. Silabus Pra Siklus 

SILABUS 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : IV/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35menit 

Standar Kompetensi : 6.  Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan infomasi dengan bertelepon 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian Alokas

i 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik 

Instrume

n 

Contoh 

Instrumen 

6.2  Menyam-

paikan 

pesan 

yang 

diterima 

melalui 

telepon 

sesuai 

dengan isi 

pesan 

Pesan telepon  Siswa mencatat 

pesan penelepon 

 

 Siswa 

menyampaikan 

pesan yang diterima 

dari penelepon 

 Mencatat 

pesan 
penelepon 

 

 Menyampaik

an pesan yang 

diterima 

melalui 

telepon 

 Teknik 

non tes: 

Perbuata 

 

 

 Bentuk:  

Unjuk 

kerja 

 

 Kinerja 

dan 

lembar 

penilaian 

unjuk 

kerja 

Bacalah 

percakapan 

bertelepon! 

2 x 35 

menit 
 Buku 

Bina 

Bahasa 

Indonesi
a 4b 

 

 Telepon 

 

 Penelepo
n 

 

 

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

Lampiran F. RPP Pra Siklus 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Pra Siklus 

 

Sekolah  :   SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  :  IV(empat) / 2 (dua) 

Alokasi Waktu :  2 X 35 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI : 

       6.    Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan infomasi dengan bertelepon. 

 

B. KOMPETENSI DASAR: 

       6.2  Menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

 Siswa dapat menyampaikan pesan penelepon sesuai dengan yang diterima. 

 Siswa dapat mencatat pesan penelepon. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines), Rasa 

hormat dan perhatian ( respect ), Tekun ( 

diligence ), Tanggung jawab ( responsibility 

) Berani ( courage ) dan Ketulusan ( 

Honesty ) 

D. MATERI: 

 Pesan telepon 

 

E. METODE PEMBELAJARAN: 

 Ceramah, penugasan, latihan 

 

 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN: 

 Pendahuluan 
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 Apersepsi  dan Motivasi : 

 Guru menjelaskan manfaat pesawat telepon dalam kehidupan sehari-hari. 

 Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Siswa dapat menyampaikan pesan penelepon sesuai dengan yang 

diterima. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Guru meminta siswa membaca percakapan bertelepon yang terdapat 

pada Buku Bina Bahasa Indonesia 4b pada halaman 3 dengan teman 

sebangkunya. 

 Siswa secara bergantian membaca percakapan sebagai penelepon dan 

penerima telepon di bangkunya masing-masing. 

 Setelah melakukan percakapan, siswa mencatat pesan yang diterima ke 

dalam format Catatan Telepon Masuk seperti tampak di bawah ini. 

 

Catatan Telepon Masuk 

Hari dan tanggal terima: _____________________ pukul 
_____________________ 

Penelepon                      : 

_______________________________________________ 

Penerima                        : 
_______________________________________________ 

Ditujukan kepada          : 

_______________________________________________ 

Isi berita                         : 1. 
_____________________________________________ 

   2. 

_____________________________________________ 

   3. 
_____________________________________________ 

                                                                                                             Penerima, 

 

                                                                                                  ________________ 
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 Selanjutnya guru meminta salah satu siswa untuk menyampaikan pesan 

yang diterima melalui telepon pada percakapan. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

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

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan. 

 Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Siswa diberi tugas lanjutan. 

 

G. ALAT DAN SUMBER: 

 Standar isi 

 Buku Bina Bahasa Indonesia 4b 

 

H. PENILAIAN: 

Indikator Pencapaian 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

 Mencatat pesan 

penelepon 

 Menyampaikan pesan 

yang diterima melalui 

telepon 

Teknik non 

tes:Perbuatan  

Bentuk : 

Unjuk kerja 

 

Instrumen: 

Kinerja dan 

lembar 

penilaian 

unjuk kerja 

 Bacalah percakapan 

bertelepon! 

  

Catatan / saran: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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FORMAT KRITERIA PENILAIAN 

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Pengetahuan  

 

 

 

Praktek 

 

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

 

* aktif  Praktek 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

 

 

 LEMBAR PENILAIAN 

 

No 
Nama 

Siswa 

Performan 
Produk 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan Praktek Sikap 

1. 

2. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

   CATATAN : 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 

Remedial. 

 

  

 Jember, 19 Desember 2014 

        Mengetahui        

        Kepala Sekolah Guru Mapel Bahasa Indonesia 

   

 Drs. Lailatul Munir, M.M.  Sugiono, S.Pd 

NIP. 19640707 198303 1 003  NIP. 19650629 198511 1 001 
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Lampiran G. Silabus Siklus 1 Pertemuan ke 1 

SILABUS 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : IV/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35menit 

Standar Kompetensi : 6.  Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan infomasi dengan bertelepon 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Contoh 

Instrumen 

6.2  Menyam-

paikan 

pesan 

yang 

diterima 

melalui 

telepon 

sesuai 

dengan isi 

pesan 

 Kognitif 

1. Kognitif Proses: 

Menjelaskan tata 
cara bertelepon 

yang baik. 

2. Kognitif Produk: 
Menyusun naskah 

bermain peran 

tentang kegiatan 

bertelepon. 

 Psikomotor 

1. Menyampaikan 

naskah bermain 
peran tentang 

kegiatan 

bertelepon yang 
dibuat bersama 

 Tata cara 

bertelepon 

 

 Menyampaik

an isi pesan 
yang 

diterima 

melalui 
telepon  

 

 

 Mendengarkan 

penjelasan dari 

guru 

 

 Membuat 

naskah 

bermain peran 

 

 Mempresentasi

kan hasil 

diskusi 

kelompok 

 
 

2 x 35 

menit 
 Tes 

 Observsi 

 Daftar rubrik 

produk (hasil 

diskusi) 

 Performansi 

Buatlah 

naskah 

bermain peran 
bersama 

kelompokmu 

sesuai dengan 
undian isi 

pesan yang 

kalian dapat. 

  

 BSE SD 

Kaswan 

Darmadi 
dan Rita 

Nirbaya 

Bahasa 
Indonesia 

Untuk SD 

dan MI 

Siswa 
Kelas IV 

 Lembar 

Kerja 

Kelompok 

 Telepon 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Contoh 

Instrumen 
kelompok 

2. Menanggapi 

naskah bermain 

peran tentang 
kegiatan 

bertelepon yang 

disampaikan oleh 
kelompok. 

 Afektif 

1. Mengembangkan 

perilaku tanggung 
jawab dalam 

menyelesaikan 

tugas dan berani 
mengemukakan 

pendapat. 
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Lampiran H. RPP Siklus I Pertemuan ke 1 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

 

  Siklus 1 

 

 

 

SD Negeri Kemuningsari Kidul 02 Jember 

 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : IV / 2 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Rieska Dwi Arianti 

NIM 110210204108 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS JEMBER 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Sekolah  : SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/2 

Pertemuan ke :  1 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

Berbicara 

6.  Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dengan berbalas pantun   

dan bertelepon. 

 

II. Kompetensi Dasar 

6.2 Menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon sesuai dengan isi 

pesan. 

 

III. Indikator 

 Kognitif 

Kognitif Proses: 

6.2.1 Menjelaskan tata cara bertelepon yang baik. 

Kognitif Produk: 

6.2.2 Menyusun naskah bermain peran tentang kegiatan bertelepon. 

 Psikomotor 

6.2.3 Menyampaikan naskah bermain peran tentang kegiatan bertelepon 

yang dibuat bersama kelompok. 

6.2.4 Menanggapi naskah bermain peran tentang kegiatan bertelepon 

yang disampaikan oleh kelompok. 

 Afektif 

6.2.5 Mengembangkan perilaku tanggung jawab dalam menyelesaikan 

tugas dan berani mengemukakan pendapat. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

 Kognitif 

Kognitif Proses: 

6.2.1 Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan 

tata cara bertelepon yang baik. 
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Kognitif Produk: 

6.2.2 Siswa dapat menyusun naskah bermain peran tentang kegiatan 

bertelepon melalui kegiatan berdiskusi. 

 Psikomotor 

6.2.3 Setelah berdiskusi, siswa dapat menyampaikan naskah bermain 

peran tentang kegiatan bertelepon yang dibuat bersama kelompok 

dengan jelas. 

6.2.4 Setelah mendengarkan penjelasan, siswa dapat menanggapi 

naskah bermain peran tentang kegiatan bertelepon yang 

disampaikan oleh kelompok lain dengan berani. 

 Afektif 

6.2.5 Mengembangkan perilaku tanggung jawab dalam menyelesaikan 

tugas dan berani mengemukakan pendapat. 

 

V. Materi Pembelajaran 

 Etika bertelepon 

 Menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon 

 

I. Metode Pembelajaran 

 Diskusi  

 Penugasan  

 Tanya jawab 

 

VI. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No. Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran 

Guru Siswa 

1. Kegiatan 

Pembuka 

(10 menit) 

Salam dan berdoa 

bersama.  

Menjawab salam guru 

dan berdoa bersama. 

Absensi. Memperhatikan. 

Memotivasi siswa dengan 

menunjukkan alat 

komunikasi (telepon) 

kepada siswa. 

Memperhatikan. 
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No. Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran 

Guru Siswa 

Tanya jawab sebagai 

apersepsi. Misalnya, 

“apakah kalian pernah 

menggunakan alat 

komunikasi telepon?” 

Memperhatikan dan 

menanggapi. 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin 

dicapai dan menjelaskan 

langkah pembelajaran . 

Memperhatikan. 

2       Kegiatan Inti 

(55 menit) 

Memberikan penjelasan 

umum tentang materi etika 

bertelepon dan 

menyampaikan pesan yang 

diterima melalui telepon. 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 

Membagi siswa ke dalam 

11 kelompok. 

Melakukan perintah 

guru. 

Membagikan LKK yang 

berisi tugas menyusun 

naskah bermain peran. 

Menerima LKK. 

 

Menjelaskan rambu-rambu 

mengerjakan LKK. 

Memperhatikan. 

 

Meminta siswa mengambil 

undian isi pesan. 

Mengambil undian. 

Membimbing kelompok 

mengerjakan tugas. 

Mengerjakan tugas LKK. 

Meminta kelompok untuk 

menyajikan hasil 

pekerjaannya di depan 

kelas. 

Siswa menampilkan hasil 

diskusinya. 

Meminta kelompok lain 

untuk mengamati dan 

mengomentari. 

Mengamati dan 

mengomentari kelompok 

yang telah presentasi. 

Mengevaluasi dan 

memberi kesempatan 

siswa melakukan refleksi. 

Melakukan refleksi 

tentang kegiatan yang 

sudah dilakukan. 

3. Kegiatan Penutup 

(5 menit) 

Memberi kesempatan 

siswa menyampaikan 

kesimpulan. 

Menyampaikan 

kesimpulan hasil 

pembelajaran. 
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No. Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran 

Guru Siswa 

Memberi tugas tindak 

lanjut untuk berlatih 

memerankan naskah yang 

dibuat. 

Menerima tugas tindak 

lanjut. 

Penutupan dengan doa. Berdoa bersama. 

 

VII. Sumber 

 BSE SD Kaswan Darmadi dan Rita Nirbaya Bahasa Indonesia Untuk SD 

dan MI Siswa Kelas IV dan Lembar Kerja Kelompok 

Media Pembelajaran  

 Pesawat telepon  

 

VIII. Penilaian 

1. Teknik    : Tes dan observasi 

2. Bentuk Instrumen  : Daftar rubrik produk (hasil diskusi) dan performansi 

 

Pedoman Penilaian 

Penilaian Kelompok 1 : Produk Hasil Diskusi (membuat naskah bermain peran) 

No. Kriteria 
Skor 

5 4 3 2 1 

1. Kesesuaian konsep      

2. Penggunaan tanda baca      

3. Pilihan kata baku      

Skor maksimal 15 

Skor yang dicapai 
Nilai =   

 

Keterangan: 5 = sangat memuaskan 

4 = memuaskan 

3 = cukup 

2 = kurang 

1 = sangat kurang 
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Penilaian Kelompok 2: Performansi Kegiatan Diskusi 

No. Aktivitas yang diamati 
Skor  

5 4 3 2 1 

1. Memperhatikan pelaksanaan 

pembelajaran dengan sungguh-sungguh  

     

2. Berdiskusi dan bekerja sama dengan 

kelompok saat pembuatan naskah 

bermain peran  

     

3. Menyajikan naskah bermain peran yang 

dibuat bersama kelompok 

     

4. Menyimak penampilan kelompok lain 

dengan sungguh-sungguh 

     

Skor maksimal 20 

Skor yang dicapai Nilai =  

 

 

Keterangan: 5 = sangat memuaskan 

4 = memuaskan 

3 = cukup 

2 = kurang 

1 = sangat kurang 

 

Penilaian Individu: Performansi Kegiatan Presentasi dan Tanya Jawab 

No. Aktivitas yang diamati 

Skor 

5 4 3 2 1 

1. 

 

Membacakan naskah bermain peran 

dengan lancar, jelas, dan suara lantang      

2. Mengajukan komentar, saran atau 

pertanyaan dengan bahasa yang mudah 
dipahami 

     

3. Menjawab pertanyaan atau menanggapi 

saran dan komentar dari kelompok 

pengamat dengan bahasa yang mudah 
dipahami 

     

Skor maksimal 15 
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No. Aktivitas yang diamati 

Skor 

5 4 3 2 1 

Skor yang dicapai 
Nilai =  

 

Keterangan :    5 = sangat memuaskan 

4 = memuaskan 

3 = cukup 

2 = kurang 

1 = sangat kurang 

 

 Lembar Penilaian Kelompok 

No Nama Kelompok 

Produk (Hasil 

Diskusi)  

 

Performan 

Kegiatan 

Diskusi 

Jumlah 

Skor 
Nilai 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11. 

Masha 

Dora  

Mickey Mouse 

Nobita  

Spongebob  

Sincan 

Doraemon  

Upin-Ipin 

Rilakuma  

Hello Kitty 

Naruto  

73 

80 

80 

87 

45 

87 

73 

67 

80 

47 

67 

70 

80 

75 

70 

55 

85 

80 

65 

75 

60 

75 

143 

160 

155 

157 

100 

172 

153 

132 

155 

107 

142 

71,5 

80 

77,5 

78,5 

50 

86 

76,5 

66 

77,5 

53,5 

71 
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Lembar Penilaian Individu 

No. Nama Siswa 
Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3  

Jumlah 

 

Skor 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Adi  Surya    √    √      √  7 47 

2. Agus Priyanto   √     √     √   9 60 

3. Ayu Sunata Ringga Buana  √    √      √    13 87 

4. Bagas Wahyu Satrio   √    √      √   10 67 

5. Dhymas Ryan Nur Rozaqi   √     √     √   9 60 

6. Luluk Handayani  √     √       √  10 66 

7. Lutvi Ana D. S.   √     √     √   9 60 

8. Moh. Suryadani Putra    √    √     √   8 53 

9. Muhamad Arif Wijaksono √     √      √    14 93 

10. Nia  Agustin  √     √      √   11 73 

11. Nuzul Nur Fitriani    √     √    √   7 47 

12. Oktavia Dwi Nirmala   √     √      √  8 53 

13. Putra Bayu Ragil   √      √   √    9 60 

14. Riko Ardika Irawan    √    √      √  7 47 

15. Silvi Melinda Sari  √       √    √   8 53 

16. Siti Nur Faiqoh √       √     √   12 80 

17. Dwi Indah Sari  √     √       √  10 66 
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No. Nama Siswa 
Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3  

Jumlah 

 

Skor 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

18. Ika Puspita Sari   √     √     √   9 60 

19. Indra Tri Wibowo    √     √    √   7 47 

20. Kristin Ananda Febiola  √     √       √  10 66 

21. Lastri Novianti √      √      √   12 80 

22. Moh. Nur Afandi  √      √    √    11 66 

23. Muhammad Yasir    √     √     √  6 40 

24. Muhammad Yusro    √     √     √  6 40 

25. Rendi Agus Prayoga  √    √       √   12 80 

26. Riska Diana Nur M. S.   √    √     √    11 66 

27. Welly Kusuma Negara    √    √     √   8 53 

28. Yoga Adi Nata    √   √      √   7 47 

29. 
Moh. Krisna Mukti Tri 

S. 
  √     √      √  8 53 

30. Eko Prasetyo     √     √     √ 3 20 

31. Nola Novitasari √      √      √   12 80 

32. Ahmad Wahyudi     √     √     √ 3 20 

33. Khoirun Nisa √     √       √   13 87 
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CATATAN : 

Nilai  =    

 

Jember, 16 Februari 2015 

                

      Guru Mapel Bahasa Indonesia       Peneliti 

       

 Sugiono, S.Pd       Rieska Dwi Arianti 

 NIP. 19650629 198511 1 001       NIM. 110210204108 

Mengetahui, 

Kepala SDN Kemuningsari Kidul 02 
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Materi Ajar Pertemuan ke 1 

 

Bertelepon 
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Lembar Kerja Kelompok Pertemuan ke 1 

 

Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

 

        

 Nama Kelompok :  ......................................... 

 

 

. 

 

Nama Anggota Kelompok  : 

 

1. ............................................ (.......) 

2. ............................................ (.......) 

3. ............................................ (.......) 

 

 
 

 

 

 

 

Lakukan sesuai petunjuk di bawah ini ! 

1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 2-3 orang dan tentukan ketua 

kelompoknya. 

2. Buatlah naskah bermain peran sesuai dengan undian isi pesan yang kalian 

dapat. 

3. Bersama kelompokmu tentukan tokoh-tokoh yang akan diperankan dalam 

bermain peran tersebut. 

4. Tulislah naskah bermain peran pada lembar yang telah disediakan. 

5. Tampilkan naskah yang sudah kamu tulis bersama kelompokmu di depan 

kelas. 

6. Bagi kelompok yang tidak membacakan hasil diskusinya, harus 

memperhatikan dan memberikan komentar. 
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Judul : ....................................................................................................  

Pemeran : ...............................................................................................  

1) ..........................................sebagai ............................................... 

2) ..........................................sebagai ............................................... 

3) ..........................................sebagai .............................................. 

 

Naskah: 

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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Undian Isi Pesan Bermain Peran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergabunglah dengan teman kelompokmu. Buatlah percakapan dalam telepon. 

Percakapan terjadi di siang hari. Sampaikanlah pesan dari Kakek berikut ini 

kepada Ayahmu melalui telepon. Umpamakan kamu harus menelepon Ayah yang 

masih bekerja di kantor. Bunyi pesan, “Jemput Kakek di terminal Tawang Alun 

besok pagi. Kakek menumpang bus Akas Asri”. 

Gunakanlah bahasa yang jelas dan santun. 

Bergabunglah dengan teman kelompokmu. Buatlah percakapan dalam telepon. 

Percakapan terjadi di pagi hari. Sampaikanlah pesan dari bibi lewat telepon 

kepada ibumu. Bunyi pesan, “Ibu diajak jalan-jalan melihat tempat-tempat 

bersejarah di Jakarta. Ibu akan di jemput pukul 15.00 WIB”.  

Gunakanlah bahasa yang jelas dan santun. 

Bergabunglah dengan teman kelompokmu. Buatlah percakapan dalam telepon. 

Percakapan terjadi di malam hari. Sampaikanlah pesan dari Rani kepada Fandi 

melalui telepon. Bunyi pesan, “Rani tidak dapat mengikuti kerja kelompok pada 

hari Minggu karena masih sakit panas”. 

Gunakanlah bahasa yang jelas dan santun. 
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Lampiran I. Silabus Siklus 1 Pertemuan ke 2 

SILABUS 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : IV/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35menit 

Standar Kompetensi : 6.  Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan infomasi dengan bertelepon 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

 

Alokas

i 

Waktu 

Penilaian Sumber 

Belajar 

Teknik Bentuk 
Contoh 

Instrumen 

6.2  Menyam-

paikan 

pesan 

yang 

diterima 

melalui 

telepon 

sesuai 

dengan isi 

pesan 

 Kognitif 

1. Kognitif Proses: 

Menyampaikan 
isi pesan 

penelepon sesuai 

dengan yang 

diterima. 
2. Kognitif Produk: 

Mencatat isi pesan 

penelepon. 

 Psikomotor 

1. Bermain peran 

tentang kegiatan 
bertelepon 

bersama 

kelompok di 

 Menyampaik

an isi pesan 

yang 

diterima 
melalui 

telepon  

 

 

 Memberikan 

penjelasan 

tentang cara 

menyampaikan 
isi pesan yang 

diterima melalui 

telepon. 

 

 Mempersiapkan 

setting untuk 

bermain peran. 

 

 Bermain peran 

bersama 

kelompok 

sesuai dengan 

2 x 35 

menit 
 Tes 

 Observsi 

 Tes tulis 

 Tes 

performansi 

Dalam bentuk 

tabel berisi: 

1. Judul 

percakapan 
2. Pemeran 

3. Waktu 

bertelepon 

4. Ditujukan 
kepada 

5. Pesan 

telepon  

 BSE SD 

Kaswan 

Darmadi 

dan Rita 
Nirbaya 

Bahasa 

Indonesia 

Untuk SD 
dan MI 

Siswa 

Kelas IV 

 Lembar 

Kerja Siswa 

 Properti 

bermain 

peran 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

 

Alokas

i 

Waktu 

Penilaian Sumber 

Belajar 

Teknik Bentuk 
Contoh 

Instrumen 

depan kelas. 

 Afektif 

1. Berani dan 

percaya diri 
dalam kegiatan 

bermain peran 

dan menanggapi 

siswa yang 
bermain peran. 

 

naskah yang 
telah dibuat. 

 

 Mengevaluasi 

penampilan 
kelompok 

 

 

 Rekaman 

telepon 
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Lampiran J. RPP Siklus I Pertemuan ke 2 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

 

  Siklus 1 

 

 

 

SD Negeri Kemuningsari Kidul 02 Jember 

 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : IV / 2 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Rieska Dwi Arianti 

NIM 110210204108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS JEMBER 

2015 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Sekolah   : SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : IV/2 

Pertemuan ke  : 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

Berbicara 

 6. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dengan berbalas pantun 

dan bertelepon. 

 

II. Kompetensi Dasar 

6.2 Menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon sesuai dengan isi 

pesan. 

 

III. Indikator 

 Kognitif 

Kognitif Proses: 

6.2.1 Menyampaikan isi pesan penelepon sesuai dengan yang diterima. 

Kognitif Produk: 

6.2.2 Mencatat isi pesan penelepon. 

 Psikomotor 

6.2.3 Bermain peran tentang kegiatan bertelepon bersama kelompok di 

depan kelas. 

 Afektif 

6.2.4 Berani dan percaya diri dalam kegiatan bermain peran dan 

menanggapi siswa yang bermain peran. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

 Kognitif 

Kognitif Proses: 

6.2.5 Melalui kegiatan bermain peran siswa dapat menyampaikan isi 

pesan penelepon sesuai dengan yang diterima. 

Kognitif Produk: 

6.2.6 Setelah bermain peran siswa mencatat isi pesan penelepon. 
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 Psikomotor 

6.2.7 Setelah berlatih siswa dapat bermain peran tentang kegiatan 

bertelepon bersama kelompok di depan kelas dengan baik. 

 Afektif 

6.2.8 Mengembangkan sikap berani dan percaya diri dalam kegiatan 

bermain peran dan menanggapi siswa yang bermain peran. 

 

V. Materi Pembelajaran 

 Menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon 

 

VI. Metode Pembelajaran 

 Metode bermain peran 

 Kerja Kelompok 

 Tanya Jawab 

 Penugasan 

 

VII. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No. Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran 

Guru Siswa 

1. Kegiatan 

Pembuka 

(10 menit) 

Salam dan berdoa 

bersama. 

Menjawab salam guru 

dan berdoa bersama. 

Absensi. Memperhatikan. 

Memotivasi siswa dengan 

menunjukkan penggunaan 

alat komunikasi . 

Memperhatikan. 

Tanya jawab sebagai 

apersepsi. Misalnya, “apa 

yang kalian tangkap dari 

percakapan ibu di telepon 

tadi?” 

Memperhatikan dan 

menanggapi. 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin 

dicapai dan menjelaskan 

langkah pembelajaran . 

Memperhatikan. 

2       Kegiatan Inti 

(55 menit) 

Memberikan penjelasan 

tentang cara 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 
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No. Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran 

Guru Siswa 

menyampaikan pesan yang 

diterima melalui telepon. 

Memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya. 

Bertanya. 

Memberi waktu kepada 

kelompok untuk 

mempersiapkan setting 

dalam bermain peran. 

Kelompok 

mempersiapkan setting. 

Meminta semua siswa 

untuk mengamati 

kelompok yang bermain 

peran dan mencatat pesan 

yang diterima melalui 

telepon dalam kegiatan 

bermain peran. 

Menerima LKS dan 

bersiap mencatat pesan 

yang diterima melalui 

telepon dalam kegiatan 

bermain peran. 

Menunjuk kelompok 

pengamat untuk 

mengomentari penampilan 

kelompok lain yang 

bermain peran. 

Menerima lembar 

pengamatan kelompok 

dan LKS. 

Meminta kelompok 

memainkan peran sesuai 

naskah yang telah dibuat. 

Bermain peran tentang 

kegiatan bertelepon. 

Meminta kelompok 

pengamat memberikan 

evaluasi/komentar 

terhadap penampilan 

kelompok yang maju. 

Mengomentari. 

Meminta kelompok yang 

tampil untuk memberikan 

umpan balik (menanggapi 

kembali) kelompok 

pengamat. 

Memberi tanggapan 

terhadap kelompok 

pengamat. 
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No. Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran 

Guru Siswa 

Bertanya jawab tentang 

hal-hal yang belum 

diketahui siswa. 

Mengajukan pertanyaan 

Memberi reward 

(penghargaan) pada 

kinerja kelompok yang 

terbaik 

Menerima. 

3. Kegiatan Penutup 

(5 menit) 

Bertanya jawab 

meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan 

penguatan  dan 

penyimpulan. 

Menyampaikan 

kesimpulan hasil 

pembelajaran. 

Penutupan dengan doa. Berdoa bersama. 

 

VIII. Sumber 

 BSE SD Kaswan Darmadi dan Rita Nirbaya Bahasa Indonesia Untuk SD 

dan MI Siswa Kelas IV dan Lembar Kerja Siswa 

Media 

 Properti bermain peran 

Alat peraga 

 Rekaman telepon 

 

IX. Penilaian 

1. Teknik  : Tes dan observasi 

2. Bentuk : Tes tulis dan tes performansi  

3. Instrumen : Lembar Kerja Siswa 
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Pedoman Penilaian 

 

Kriteria Penilaian Keterampilan Menyimak Siswa 

No. Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 

1. Kemampuan literal (kemampuan 

memahami isi teks berdasarkan 

aspek kebahasaan yang tersurat) 

2 Siswa mampu memahami isi 

teks berdasarkan aspek 

kebahasaan yang tersurat  

  1 Siswa kurang mampu 

memahami isi teks berdasarkan 

aspek kebahasaan yang tersurat  

0 Siswa tidak mampu memahami 

isi teks berdasarkan aspek 

kebahasaan yang tersurat 

2. Kemampuan inferensial 

(kemampuan memahami isi 

tuturan yang 

tersirat/menyimpulkan isi yang 

tidak langsung ada dalam teks) 

2 Siswa mampu memahami isi 

tuturan yang 

tersirat/menyimpulkan isi yang 

tidak langsung ada dalam teks 

  1 Siswa kurang mampu 

memahami isi tuturan yang 

tersirat/menyimpulkan isi yang 

tidak langsung ada dalam teks 

0 Siswa tidak mampu memahami 

isi tuturan yang 

tersirat/menyimpulkan isi yang 

tidak langsung ada dalam teks 

3. Kemampuan reorganisasi 

(penataan kembali ide pokok dan 

ide penjelas dalam parafon 

maupun ide-ide pokok parafon 

yang mendukung tema 

pembicaraan) 

2 Siswa mampu mengemukakan 

ide pokok sesuai tema 

pembicaraan 

  1 Siswa kurang mampu 

mengemukakan ide pokok sesuai 

tema pembicaraan 

0 Siswa tidak mampu 

mengemukakan ide pokok sesuai 

tema pembicaraan 

4. Kemampuan evaluatif (untuk 

menilai keakuratan, 

kemanfaatan, dan kejelasan isi 

pembicaraan) 

2 Siswa mampu menilai 

keakuratan, kemanfaatan, dan 

kejelasan isi pembicaraan 
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No. Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 

  1 Siswa kurang mampu menilai 

keakuratan, kemanfaatan, dan 

kejelasan isi pembicaraan 

0 Siswa tidak mampu menilai 

keakuratan, kemanfaatan, dan 

kejelasan isi pembicaraan 

5. Kemampuan apresiasi 

(kemampuan menghargai isi 

pembicaraan) 

2 Siswa mampu menghargai isi 

pembicaraan 

  1 Siswa kurang mampu 

menghargai isi pembicaraan 

0 Siswa tidak mampu menghargai 

isi pembicaraan 

 

Catatan : 

 

Nilai     =   
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Kriteria Penilaian Keterampilan Berbicara Siswa 

No. Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 

1. Ketepatan Ucapan 1 Ada beberapa ucapan yang tidak 

jelas, hilang beberapa bunyi 

tertentu 

2 Ucapan sudah benar tetapi ada 

penambahan bunyi-bunyi 

tertentu dibelakang suku kata 

3 Kebanyakan ucapan sudah benar 

hanya sedikit kesalahan 

4 Ucapan sudah benar dan jelas 

2. Pilihan kata atau diksi 1 Banyak menggunakan Bahasa 

Daerah dalam pembicaraan 

2 Pembicaraan menggunakan 

Bahasa Indonesia, sedikit 

menggunakan bahasa daerah 

3 Sudah menggunakan Bahasa 

Indonesia tetapi masih 

dipengaruhi Bahasa Daerah 

4 Semua pembicaraan sudah 

menggunakan Bahasa Indonesia 

3. Mimik atau gerak-gerik 1 Pembicara terlihat takut saat 

berbicara 

2 Pembicara telah terlihat lebih 

percaya diri dan jarang 

menunduk 

3 Gerak dan mimik serasi 

walaupun ada gerakan yang 

berlebihan 

4 Gerakan dan mimik sudah tepat 

4. Kelancaran 1 Pembicaraan tersendat-sendat 

dan tidak dapat dipahami 

2 Pembicaraan ragu-ragu dan 

beberapa pernyataan tidak 

terselesaikan 

3 Pembicaraan sedikit tersendat, 

tetapi diulang dan diteruskan 

4 Secara umum pembicaraan 

lancar, hanya sedikit tesendat 

5. Keberanian 1 Gugup dan gemetar saat 

berbicara, sama sekali tidak 
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No. Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 

memandang kearah pendengar 

2. Gugup dan gemetar saat 

berbicara, pandangan kurang 

menyeluruh kearah pendengar 

3 Gugup dan gemetar saat 

berbicara, pandangan 

menyeluruh kearah pendengar 

4 Tidak gugup dan tidak gemetar 

saat berbicara, pandangan 

menyeluruh kearah pendengar 

6 Kenyaringan suara  1 Suara tidak terdengar sama 

sekali sampai bangku paling 

belakang 

2 Suara tidak terdengar jelas 

sampai pada bangku paling 

belakang 

3 Suara terdengar sampai bangku 

paling belakang tetapi terkadang 

masih tidak terdengar 

4 Suara terdengar jelas sampai 

bangku paling belakang 

 

 

Catatan : 

 

Nilai     = 
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Lembar Penilaian Keterampilan Berbicara 

Petunjuk pedoman observasi: Amatilah keterampilan berbicara siswa dan beri tanda centang (√) pada aspek yang muncul 

No

. 
Nama Siswa 

Keterampilan Berbicara 

Skor 

total 

Nilai 

Akhir 

Kriteria Ketuntasan 

Ketepata

n ucapan 

Pilihan 

kata/diks

i 

Mimik 
Kelancara

n 

Keberania

n 

Kenyaringa

n suara 
Tunta

s 

Tidak 

tuntas 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. Adi  Surya   √    √   √     √   √    √   15 62,5  √ 

2. Agus Priyanto  √    √   √     √   √      √  19 80 √  

3. 
Ayu Sunata Ringga 

Buana 
√    √    √     √   √    √    23 95 √  

4. Bagas Wahyu Satrio √     √   √    √    √     √   22 91 √  

5. 
Dhymas Ryan Nur 

Rozaqi 
 √     √   √    √    √   √    17 70 √  

6. Luluk Handayani  √    √    √    √     √   √   17 70 √  

7. Lutvi Ana D. S. √    √    √    √    √      √  22 91 √  

8. Moh. Suryadani Putra  √    √     √   √    √    √   17 70 √  

9. 
Muhamad Arif 

Wijaksono 
√    √     √   √    √    √    23 95 √  

10. Nia  Agustin  √    √   √     √   √     √   20 83 √  

11. Nuzul Nur Fitriani   √   √    √    √    √    √   17 70 √  

12. Oktavia Dwi Nirmala  √    √   √     √    √     √  18 75 √  

13. Putra Bayu Ragil   √    √   √     √   √    √   15 62,5  √ 

14. Riko Ardika Irawan  √   √     √   √     √     √  19 79 √  

15. Silvi Melinda Sari √    √    √     √   √     √   22 91 √  

16. Siti  Nur Faiqoh √    √    √    √     √   √    23 95 √  

17. Dwi Indah Sari  √    √    √     √   √    √   19 79 √  

18. Ika Puspita Sari  √    √     √   √    √    √   17 70 √  
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No

. 
Nama Siswa 

Keterampilan Berbicara 

Skor 

total 

Nilai 

Akhir 

Kriteria Ketuntasan 

Ketepata

n ucapan 

Pilihan 

kata/diks

i 

Mimik 
Kelancara

n 

Keberania

n 

Kenyaringa

n suara 
Tunta

s 

Tidak 

tuntas 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

19. Indra Tri Wibowo   √    √   √    √   √     √   17 70 √  

20. Kristin Ananda Febiola √    √     √   √    √      √  21 87,5 √  

21. Lastri Novianti √     √   √     √    √   √    22 91 √  

22. Moh. Nur Afandi  √     √   √     √  √     √   17 70 √  

23. Muhammad Yasir  √     √    √   √   √     √   17 70 √  

24. Muhammad Yusro     √   √     √   √    √     √  15 62,5  √ 

25. Rendi Agus Prayoga √    √     √   √    √     √   22 91 √  

26. Riska Diana Nur M. S.  √    √     √   √    √    √   17 70 √  

27. Welly Kusuma Negara  √    √   √     √     √    √  17 70 √  

28. Yoga Adi Nata √      √   √     √  √     √   18 75 √  

29. Moh. Krisna Mukti Tri   √    √     √   √   √      √  17 70 √  

30. Eko Prasetyo    √    √    √    √    √   √  6 25  √ 

31. Nola Novitasari √    √     √   √    √     √   22 91 √  

32. Ahmad Wahyudi    √    √    √    √    √   √  6 25  √ 

33. Khoirun Nisa √    √    √    √    √      √  22 91 √  

 

Catatan : 

 Nilai Akhir =  
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Kriteria Penilaian Lembar Kerja Siswa 

No. Soal Nilai Kriteria 

1. Menuliskan judul 

percakapan telepon 
2 

Siswa tidak dapat menuliskan judul 

percakapan telepon  

5 
Siswa menuliskan sebagian judul percakapan 

telepon  

8 
Siswa mampu menuliskan judul percakapan 

telepon dengan benar 

2. Menuliskan pemeran 

percakapan telepon 
2 

Siswa tidak dapat menuliskan pemeran 

percakapan telepon  

5 
Siswa menuliskan sebagian pemeran 

percakapan telepon  

8 
Siswa mampu menuliskan pemeran 

percakapan telepon dengan benar 

3. Menuliskan waktu 

percakapan telepon 

 

5 Siswa tidak dapat menuliskan waktu 

percakapan telepon 

15 Siswa menuliskan waktu percakapan telepon 

dengan benar 

4. Menuliskan penerima 

pesan telepon 

5 Siswa tidak dapat menuliskan penerima pesan 

telepon 

15 Siswa menuliskan penerima pesan telepon 

dengan benar 

5. Menuliskan pesan 

telepon dalam 

percakapan 

5 Siswa tidak menuliskan pesan telepon dalam 

percakapan  

10 Siswa menuliskan sedikit pesan telepon dalam 

percakapan 

15 Siswa menuliskan semua isi pesan dalam 

percakapan  

 jumlah 100 

 

Catatan : 

 Nilai  = Jumlah seluruh skor 
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 Jember, 20 Februari 2015 

                

      Guru Mapel Bahasa Indonesia   Peneliti 

   

 Sugiono, S.Pd Rieska Dwi Arianti 

 NIP. 19650629 198511 1 001  NIM. 110210204108 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Kemuningsari Kidul 02 
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Materi Ajar Pertemuan ke 2 

 

Menyampaikan Pesan Melalui Telepon 
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 Nama :  

 No. Absen : 

 Kelas : 

 

 

 

 

 

Simaklah penampilan temanmu, kemudian lengkapilah tabel di bawah ini dengan benar ! 

 

No. Kelompok 
Judul Percakapan 

Telepon 
Pemeran 

Waktu 

Bertelepon 

Ditujukan 

Kepada  
Pesan Telepon 

1. ........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

Lembar Kerja Siswa 

(LKS) 

 Nilai 
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No. Kelompok 
Judul Percakapan 

Telepon 
Pemeran 

Waktu 

Bertelepon 

Ditujukan 

Kepada  
Pesan Telepon 

2. ........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

 

3. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 
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No. Kelompok 
Judul Percakapan 

Telepon 
Pemeran 

Waktu 

Bertelepon 

Ditujukan 

Kepada  
Pesan Telepon 

4. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

 

5. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

 

6. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 
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No. Kelompok 
Judul Percakapan 

Telepon 
Pemeran 

Waktu 

Bertelepon 

Ditujukan 

Kepada  
Pesan Telepon 

7. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

 

8. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

 

9. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

 

10. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................
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No. Kelompok 
Judul Percakapan 

Telepon 
Pemeran 

Waktu 

Bertelepon 

Ditujukan 

Kepada  
Pesan Telepon 

Penerima pesan: 

........................... 

.. 

 

11. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 
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Amatilah penampilan temanmu di depan kelas, kemudian isilah tabel di bawah ini ! 

 

No. 

 

 

Nama Siswa 

 

Kriteria  

Total  

Skor 
Keberanian 

(Skor Maksimal 10) 

Kelancaran Berbicara 

(Skor Maksimal 10) 

Kenyaringan Suara 

(Skor Maksimal 10) 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

Lembar Pengamatan 

Kelompok 

Kelompok Pengamat : .................................................. 

Kelompok Bermain Peran : ......................................... 
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Lampiran K. Silabus Siklus 2 Pertemuan ke 1 

SILABUS 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : IV/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35menit 

Standar Kompetensi : 6.  Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan infomasi dengan bertelepon 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Contoh 

Instrumen 

6.2  Menyam-

paikan 

pesan 

yang 

diterima 

melalui 

telepon 

sesuai 

dengan isi 

pesan 

 Kognitif 

3. Kognitif Proses: 

Menjelaskan tata 
cara bertelepon 

yang baik. 

4. Kognitif Produk: 
Menyusun naskah 

bermain peran 

tentang kegiatan 

bertelepon. 

 Psikomotor 

3. Menyampaikan 

naskah bermain 
peran tentang 

kegiatan 

bertelepon yang 
dibuat bersama 

 Tata cara 

bertelepon 

 

 Menyampaik

an isi pesan 
yang 

diterima 

melalui 
telepon. (hal-

hal yang 

perlu 

diperhatikan 
saat 

berbicara) 

 
 

 Mendengarkan 

penjelasan dari 

guru 

 

 Membuat 

naskah 

bermain peran 

 

 Mempresentasi

kan hasil 

diskusi 

kelompok 

 
 

2 x 35 

menit 
 Tes 

 Observsi 

 Daftar rubrik 

produk (hasil 

diskusi) 

 Performansi 

Buatlah 

naskah 

bermain peran 
bersama 

kelompokmu 

sesuai dengan 
undian isi 

pesan yang 

kalian dapat. 

  

 BSE SD 

Kaswan 

Darmadi 

dan Rita 
Nirbaya 

Bahasa 

Indonesia 
Untuk SD 

dan MI 

Siswa 

Kelas IV 

 Lembar 

Kerja 

Kelompok 

 Telepon 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Contoh 

Instrumen 
kelompok 

4. Menanggapi 

naskah bermain 

peran tentang 
kegiatan 

bertelepon yang 

disampaikan oleh 
kelompok. 

 Afektif 

2. Mengembangkan 

perilaku tanggung 
jawab dalam 

menyelesaikan 

tugas dan berani 
mengemukakan 

pendapat. 
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Lampiran N. RPP Siklus 2 Pertemuan ke 2 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

 

  Siklus 2 

 

 

 

SD Negeri Kemuningsari Kidul 02 Jember 

 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : IV / 2 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Rieska Dwi Arianti 

NIM 110210204108 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS JEMBER 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Sekolah   : SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : IV/2 

Pertemuan ke  : 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

X. Standar Kompetensi 

Berbicara 

 6. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dengan berbalas pantun 

dan bertelepon. 

 

XI. Kompetensi Dasar 

6.3 Menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon sesuai dengan isi 

pesan. 

 

XII. Indikator 

 Kognitif 

Kognitif Proses: 

6.2.9 Menyampaikan isi pesan penelepon sesuai dengan yang diterima. 

Kognitif Produk: 

6.2.10 Mencatat isi pesan penelepon. 

 Psikomotor 

6.2.11 Bermain peran tentang kegiatan bertelepon bersama kelompok di 

depan kelas. 

 Afektif 

6.2.12 Berani dan percaya diri dalam kegiatan bermain peran dan 

menanggapi siswa yang bermain peran. 

 

XIII. Tujuan Pembelajaran 

 Kognitif 

Kognitif Proses: 

6.2.13 Melalui kegiatan bermain peran siswa dapat menyampaikan isi 

pesan penelepon sesuai dengan yang diterima. 

Kognitif Produk: 

6.2.14 Setelah bermain peran siswa mencatat isi pesan penelepon. 
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 Psikomotor 

6.2.15 Setelah berlatih siswa dapat bermain peran tentang kegiatan 

bertelepon bersama kelompok di depan kelas dengan baik. 

 Afektif 

6.2.16 Mengembangkan sikap berani dan percaya diri dalam kegiatan 

bermain peran dan menanggapi siswa yang bermain peran. 

 

XIV. Materi Pembelajaran 

 Menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon 

 

XV. Metode Pembelajaran 

 Metode bermain peran 

 Kerja Kelompok 

 Tanya Jawab 

 Penugasan 

 

XVI. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No. Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran 

Guru Siswa 

1. Kegiatan 

Pembuka 

(10 menit) 

Salam dan berdoa 

bersama. 

Menjawab salam guru 

dan berdoa bersama. 

Absensi. Memperhatikan. 

Memotivasi siswa dengan 

menunjukkan penggunaan 

alat komunikasi . 

Memperhatikan. 

Tanya jawab sebagai 

apersepsi. Misalnya, “apa 

yang kalian tangkap dari 

percakapan ibu di telepon 

tadi?” 

Memperhatikan dan 

menanggapi. 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin 

dicapai dan menjelaskan 

langkah pembelajaran . 

Memperhatikan. 

2       Kegiatan Inti 

(55 menit) 

Memberikan penjelasan 

tentang cara 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 
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No. Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran 

Guru Siswa 

menyampaikan pesan yang 

diterima melalui telepon. 

Memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya. 

Bertanya. 

Memberi waktu kepada 

kelompok untuk 

mempersiapkan setting 

dalam bermain peran. 

Kelompok 

mempersiapkan setting. 

Meminta semua siswa 

untuk mengamati 

kelompok yang bermain 

peran dan mencatat pesan 

yang diterima melalui 

telepon dalam kegiatan 

bermain peran. 

Menerima LKS dan 

bersiap mencatat pesan 

yang diterima melalui 

telepon dalam kegiatan 

bermain peran. 

Menunjuk kelompok 

pengamat untuk 

mengomentari penampilan 

kelompok lain yang 

bermain peran. 

Menerima lembar 

pengamatan kelompok 

dan LKS. 

Meminta kelompok 

memainkan peran sesuai 

naskah yang telah dibuat. 

Bermain peran tentang 

kegiatan bertelepon. 

Meminta kelompok 

pengamat memberikan 

evaluasi/komentar 

terhadap penampilan 

kelompok yang maju. 

Mengomentari. 

Meminta kelompok yang 

tampil untuk memberikan 

umpan balik (menanggapi 

kembali) kelompok 

pengamat. 

Memberi tanggapan 

terhadap kelompok 

pengamat. 
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No. Kegiatan 
Kegiatan Pembelajaran 

Guru Siswa 

Bertanya jawab tentang 

hal-hal yang belum 

diketahui siswa. 

Mengajukan pertanyaan 

Memberi reward 

(penghargaan) pada 

kinerja kelompok yang 

terbaik 

Menerima. 

3. Kegiatan Penutup 

(5 menit) 

Bertanya jawab 

meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan 

penguatan  dan 

penyimpulan. 

Menyampaikan 

kesimpulan hasil 

pembelajaran. 

Penutupan dengan doa. Berdoa bersama. 

 

XVII. Sumber 

 Buku Paket Bahasa Indonesia untuk Siswa Kelas IV SD/MI dan Lembar 

Kerja Siswa 

Media 

 Properti bermain peran 

Alat peraga 

 Rekaman telepon 

 

XVIII. Penilaian 

4. Teknik  : Tes dan observasi 

5. Bentuk : Tes tulis dan tes performansi  

6. Instrumen : Lembar Kerja Siswa 

 

Pedoman Penilaian 

Kriteria Penilaian Keterampilan Menyimak Siswa 

No. Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 

1. Kemampuan literal (kemampuan 

memahami isi teks berdasarkan 

aspek kebahasaan yang tersurat) 

2 Siswa mampu memahami isi 

teks berdasarkan aspek 

kebahasaan yang tersurat  
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No. Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 

  1 Siswa kurang mampu 

memahami isi teks berdasarkan 

aspek kebahasaan yang tersurat  

0 Siswa tidak mampu memahami 

isi teks berdasarkan aspek 

kebahasaan yang tersurat 

2. Kemampuan inferensial 

(kemampuan memahami isi 

tuturan yang 

tersirat/menyimpulkan isi yang 

tidak langsung ada dalam teks) 

2 Siswa mampu memahami isi 

tuturan yang 

tersirat/menyimpulkan isi yang 

tidak langsung ada dalam teks 

  1 Siswa kurang mampu 

memahami isi tuturan yang 

tersirat/menyimpulkan isi yang 

tidak langsung ada dalam teks 

0 Siswa tidak mampu memahami 

isi tuturan yang 

tersirat/menyimpulkan isi yang 

tidak langsung ada dalam teks 

3. Kemampuan reorganisasi 

(penataan kembali ide pokok dan 

ide penjelas dalam parafon 

maupun ide-ide pokok parafon 

yang mendukung tema 

pembicaraan) 

2 Siswa mampu mengemukakan 

ide pokok sesuai tema 

pembicaraan 

  1 Siswa kurang mampu 

mengemukakan ide pokok sesuai 

tema pembicaraan 

0 Siswa tidak mampu 

mengemukakan ide pokok sesuai 

tema pembicaraan 

4. Kemampuan evaluatif (untuk 

menilai keakuratan, 

kemanfaatan, dan kejelasan isi 

pembicaraan) 

2 Siswa mampu menilai 

keakuratan, kemanfaatan, dan 

kejelasan isi pembicaraan 

  1 Siswa kurang mampu menilai 

keakuratan, kemanfaatan, dan 

kejelasan isi pembicaraan 

0 Siswa tidak mampu menilai 

keakuratan, kemanfaatan, dan 

kejelasan isi pembicaraan 
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No. Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 

5. Kemampuan apresiasi 

(kemampuan menghargai isi 

pembicaraan) 

2 Siswa mampu menghargai isi 

pembicaraan 

  1 Siswa kurang mampu 

menghargai isi pembicaraan 

0 Siswa tidak mampu menghargai 

isi pembicaraan 

 

Catatan : 

 

Nilai     =   
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Kriteria Penilaian Keterampilan Berbicara Siswa 

No. Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 

1. Ketepatan Ucapan 1 Ada beberapa ucapan yang tidak 

jelas, hilang beberapa bunyi 

tertentu 

2 Ucapan sudah benar tetapi ada 

penambahan bunyi-bunyi 

tertentu dibelakang suku kata 

3 Kebanyakan ucapan sudah benar 

hanya sedikit kesalahan 

4 Ucapan sudah benar dan jelas 

2. Pilihan kata atau diksi 1 Banyak menggunakan Bahasa 

Daerah dalam pembicaraan 

2 Pembicaraan menggunakan 

Bahasa Indonesia, sedikit 

menggunakan bahasa daerah 

3 Sudah menggunakan Bahasa 

Indonesia tetapi masih 

dipengaruhi Bahasa Daerah 

4 Semua pembicaraan sudah 

menggunakan Bahasa Indonesia 

3. Mimik atau gerak-gerik 1 Pembicara terlihat takut saat 

berbicara 

2 Pembicara telah terlihat lebih 

percaya diri dan jarang 

menunduk 

3 Gerak dan mimik serasi 

walaupun ada gerakan yang 

berlebihan 

4 Gerakan dan mimik sudah tepat 

4. Kelancaran 1 Pembicaraan tersendat-sendat 

dan tidak dapat dipahami 

2 Pembicaraan ragu-ragu dan 

beberapa pernyataan tidak 

terselesaikan 

3 Pembicaraan sedikit tersendat, 

tetapi diulang dan diteruskan 

4 Secara umum pembicaraan 

lancar, hanya sedikit tesendat 

5. Keberanian 1 Gugup dan gemetar saat 

berbicara, sama sekali tidak 
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No. Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 

memandang kearah pendengar 

2. Gugup dan gemetar saat 

berbicara, pandangan kurang 

menyeluruh kearah pendengar 

3 Gugup dan gemetar saat 

berbicara, pandangan 

menyeluruh kearah pendengar 

4 Tidak gugup dan tidak gemetar 

saat berbicara, pandangan 

menyeluruh kearah pendengar 

6. Kenyaringan suara  1 Suara tidak terdengar sama 

sekali sampai bangku paling 

belakang 

2 Suara tidak terdengar jelas 

sampai pada bangku paling 

belakang 

3 Suara terdengar sampai bangku 

paling belakang tetapi terkadang 

masih tidak terdengar 

4 Suara terdengar jelas sampai 

bangku paling belakang 

 

 

Catatan : 

 

Nilai     = 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

Lembar Penilaian Keterampilan Berbicara 

Petunjuk pedoman observasi: Amatilah keterampilan berbicara siswa dan beri tanda centang (√) pada aspek yang muncul 

No

. 
Nama Siswa 

Keterampilan Berbicara 

Skor 

total 

Nilai 

Akhir 

Kriteria ketuntasan 

Ketepata

n ucapan 

Pilihan 

kata/diks

i 

Mimik 
Kelancara

n 

Keberania

n 

Kenyaringa

n suara 
Tunta

s 

Tidak 

tuntas 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. Adi  Surya  √    √     √   √   √     √   18 75 √  

2. Agus Priyanto  √   √     √   √     √   √    21 87,5 √  

3. 
Ayu Sunata Ringga 

Buana 
√    √     √   √    √     √   22 92 √  

4. Bagas Wahyu Satrio √     √   √     √   √    √    22 92 √  

5. 
Dhymas Ryan Nur 

Rozaqi 
 √    √    √   √     √   √    20 83 √  

6. Luluk Handayani  √   √    √     √    √    √   20 83 √  

7. Lutvi Ana D. S. √     √   √    √    √     √   22 92 √  

8. Moh. Suryadani Putra  √    √    √    √    √    √   18 75 √  

9. Muhamad Arif Wijakson √    √    √     √   √    √    23 96 √  

10. Nia  Agustin √     √    √   √     √    √   20 83 √  

11. Nuzul Nur Fitriani  √    √    √    √   √      √  17 75 √  

12. Oktavia Dwi Nirmala  √   √    √    √     √    √   21 87,5 √  

13. Putra Bayu Ragil  √    √    √    √   √     √   19 79 √  

14. Riko Ardika Irawan  √    √    √    √   √     √   19 79 √  

15. Silvi Melinda Sari √    √    √    √     √   √    22 91 √  

16. Siti  Nur Faiqoh √    √    √    √    √     √   23 96 √  

17. Dwi Indah Sari  √    √    √    √   √    √    20 83 √  

18. Ika Puspita Sari  √   √     √   √     √    √   20 83 √  

19. Indra Tri Wibowo  √    √     √   √   √    √    19 79 √  
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No

. 
Nama Siswa 

Keterampilan Berbicara 

Skor 

total 

Nilai 

Akhir 

Kriteria ketuntasan 

Ketepata

n ucapan 

Pilihan 

kata/diks

i 

Mimik 
Kelancara

n 

Keberania

n 

Kenyaringa

n suara 
Tunta

s 

Tidak 

tuntas 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

20. Kristin Ananda Febiola √    √    √    √     √   √    22 91 √  

21. Lastri Novianti √     √   √    √    √     √   22 91 √  

22. Moh. Nur Afandi  √    √    √    √   √     √   19 79 √  

23. Muhammad Yasir  √    √     √   √    √     √  16 67  √ 

24. Muhammad Yusro  √     √   √     √    √    √  16 67  √ 

25. Rendi Agus Prayoga √    √     √   √    √     √   23 96 √  

26. Riska Diana Nur M. S.  √    √   √     √    √   √    20 83 √  

27. Welly Kusuma Negara  √    √    √    √    √    √   19 79 √  

28. Yoga Adi Nata  √     √   √    √   √     √   19 79 √  

29. Moh. Krisna Mukti Tri   √   √    √    √     √     √  20 83 √  

30. Eko Prasetyo                             

31. Nola Novitasari √    √    √     √   √    √    23 96 √  

32. Ahmad Wahyudi                             

33. Khoirun Nisa √    √    √    √     √    √   23 96   

 

Catatan : 

Nilai Akhir =    
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Kriteria Penilaian Lembar Kerja Siswa 

No. Soal Nilai Kriteria 

1. Menuliskan judul 

percakapan telepon 
2 

Siswa tidak dapat menuliskan judul 

percakapan telepon  

5 
Siswa menuliskan sebagian judul percakapan 

telepon  

8 
Siswa mampu menuliskan judul percakapan 

telepon dengan benar 

2. Menuliskan pemeran 

percakapan telepon 
2 

Siswa tidak dapat menuliskan pemeran 

percakapan telepon  

5 
Siswa menuliskan sebagian pemeran 

percakapan telepon  

8 
Siswa mampu menuliskan pemeran 

percakapan telepon dengan benar 

3. Menuliskan waktu 

percakapan telepon 

 

5 Siswa tidak dapat menuliskan waktu 

percakapan telepon 

15 Siswa menuliskan waktu percakapan telepon 

dengan benar 

4. Menuliskan penerima 

pesan telepon 

5 Siswa tidak dapat menuliskan penerima pesan 

telepon 

15 Siswa menuliskan penerima pesan telepon 

dengan benar 

5. Menuliskan pesan 

telepon dalam 

percakapan 

5 Siswa tidak menuliskan pesan telepon dalam 

percakapan  

10 Siswa menuliskan sedikit pesan telepon dalam 

percakapan 

15 Siswa menuliskan semua isi pesan dalam 

percakapan  

 jumlah 100 

 

Catatan : 

 Nilai  = Jumlah seluruh skor 
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 Jember, 26 Februari 2015 

                

      Guru Mapel Bahasa Indonesia   Peneliti 

   

 Sugiono, S.Pd Rieska Dwi Arianti 

 NIP. 19650629 198511 1 001  NIM. 110210204108 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Kemuningsari Kidul 02 
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Materi Ajar Pertemuan ke 2 
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 Nama :  

 No. Absen : 

 Kelas : 

 

 

 

 

 

 

Simaklah penampilan temanmu, kemudian lengkapilah tabel di bawah ini dengan benar ! 

 

No. Kelompok 
Judul Percakapan 

Telepon 
Pemeran 

Waktu 

Bertelepon 

Ditujukan 

Kepada  
Pesan Telepon 

1. ........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

Nilai 

Lembar Kerja Siswa 

(LKS) 
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No. Kelompok 
Judul Percakapan 

Telepon 
Pemeran 

Waktu 

Bertelepon 

Ditujukan 

Kepada  
Pesan Telepon 

2. ........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

 

3. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 
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No. Kelompok 
Judul Percakapan 

Telepon 
Pemeran 

Waktu 

Bertelepon 

Ditujukan 

Kepada  
Pesan Telepon 

4. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

 

5. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

 

6. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 
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No. Kelompok 
Judul Percakapan 

Telepon 
Pemeran 

Waktu 

Bertelepon 

Ditujukan 

Kepada  
Pesan Telepon 

7. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

 

8. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

 

9. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

 

10. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................
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No. Kelompok 
Judul Percakapan 

Telepon 
Pemeran 

Waktu 

Bertelepon 

Ditujukan 

Kepada  
Pesan Telepon 

Penerima pesan: 

........................... 

.. 

 

11. 
........................

.. 

........................

.. 

 

......................................

.... 

......................................

.... 

 

Penelepon: 

........................... 

Penerima 

telepon: 

........................... 

Penerima pesan: 

........................... 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

.............................

.. 

.............................

.. 

 

...........................

.. 

...........................

.. 

...........................

.. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amatilah penampilan temanmu di depan kelas, kemudian isilah tabel di bawah ini ! 

 

No. 

 

 

Nama Siswa 

 

Kriteria  

Total  

Skor 
Keberanian 

(Skor Maksimal 10) 

Kelancaran Berbicara 

(Skor Maksimal 10) 

Kenyaringan Suara 

(Skor Maksimal 10) 

1.      

2.      

3.      

 

Lembar Pengamatan 

Kelompok 

Kelompok Pengamat : .................................................. 

Kelompok Bermain Peran : ......................................... 
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Lampiran O. Daftar Siswa dan Nilai Siswa Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2 

SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember 

O.1 Daftar Siswa Kelas IV SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember  

 

No. Nama Siswa Jenis 

Kelamin 

1. Adi  Surya Laki-Laki 

2. Agus Priyanto Laki-Laki 

3. Ayu Sunata Ringga Buana Perempuan 

4. Bagas Wahyu Satrio Laki-Laki 

5. Dhymas Ryan Nur Rozaqi Laki-Laki 

6. Luluk Handayani Perempuan 

7. Lutvi Ana D. S. Perempuan 

8. Moh. Suryadani Putra Laki-Laki 

9. Muhamad Arif Wijaksono Laki-Laki 

10. Nia  Agustin Perempuan 

11. Nuzul Nur Fitriani Perempuan 

12. Oktavia Dwi Nirmala Perempuan 

13. Putra Bayu Ragil Laki-Laki 

14. Riko Ardika Irawan Laki-Laki 

15. Silvi Melinda Sari Perempuan 

16. Siti  Nur Faiqoh Perempuan 

17. Dwi Indah Sari Perempuan 

18. Ika Puspita Sari Perempuan 

19. Indra Tri Wibowo Laki-Laki 

20. Kristin Ananda Febiola Perempuan 

21. Lastri Novianti Perempuan 

22. Moh. Nur Afandi Laki-Laki 

23. Muhammad Yasir Laki-Laki 

24. Muhammad Yusro Laki-Laki 

25. Rendi Agus Prayoga Laki-Laki 

26. Riska Diana Nur M. S. Perempuan 

27. Welly Kusuma Negara Laki-Laki 

28. Yoga Adi Nata Laki-Laki 

29. Moh. Krisna Mukti Tri S. Laki-Laki 

30. Eko Prasetyo Laki-Laki 

31. Nola Novitasari Perempuan 

32. Ahmad Wahyudi Laki-Laki 

33. Khoirun Nisa Perempuan 
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O.2  Daftar Nilai Pra Siklus Keterampilan Berbahasa Lisan (Menyimak dan Berbicara) Semester 1 Siswa Kelas IV 

SDN Kemuningsari Kidul 02 Jember 

 

No 

 

Nama 

Nilai  

Jumlah 

 

Rata-rata 

Kriteria 

Menyimak Berbicara Tuntas Tidak 

Tuntas 
1. Adi  Surya 60 55 115 57,5  √ 

2. Agus Priyanto 80 75 155 75 √  
3. Ayu Sunata Ringga Buana 75 70 170 72,5 √  

4. Bagas Wahyu Satrio 80 70 170 72,5 √  
5. Dhymas Ryan Nur Rozaqi 70 70 140 70 √  
6. Luluk  Handayani 70 75 145 72,5 √  
7. Lutvi Ana D.S 70 70 140 70 √  
8. Moh. Suryadani Putra 65 65 130 65  √ 

9. Muhamad Arif Wijaksono 85 80 180 90 √  
10. Nia  Agustin 80 70 150 75 √  

11. Nuzul Nur Fitriani 60 60 120 60  √ 
12. Oktavia  Dwi  Nirmala 70 70 140 70 √  
13. Putra  Bayu  Ragil 60 60 120 60  √ 

14. Riko Ardika Irawan 60 60 120 60  √ 
15. Silvi Melinda Sari 70 70 140 70 √  

16. Siti  Nur  Faiqoh 75 75 150 75 √  
17. Dwi Indah Sari 75 70 145 72,5 √  

18. Ika Puspita Sari 75 70 145 72,5 √  
19. Indra Tri Wibowo 60 60 120 60  √ 
20. Kristin Ananda Febiola 70 70 140 70 √  

21. Lastri Novianti 75 70 145 72,5 √  
22. Moh. Nur Afandi 65 65 130 62,5  √ 

23. Muhammad Yasir 60 60 120 60  √ 
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No 

 

Nama 

Nilai  

Jumlah 

 

Rata-rata 

Kriteria 

Menyimak Berbicara Tuntas Tidak 

Tuntas 
24. Muhammad Yusro 60 60 120 60  √ 

25. Rendi Agus Prayoga 75 75 150 75 √  
26. Riska Diana Nur M. S. 70 70 140 70 √  

27. Welly Kusuma Negara 65 65 130 62,5  √ 
28. Yoga Adi Nata 70 65 135 65  √ 
29. Moh. Krisna Mukti Tri S. 65 65 130 62,5  √ 
30. Eko Prasetyo 40 40 80 40  √ 
31. Nola Novitasari 80 75 155 77,5 √  

32. Ahmad Wahyudi 40 40 80 40  √ 
33. Khoirun Nisa 80 80 160 80 √  
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O.3  Daftar Nilai Siklus 1 Keterampilan Berbahasa Lisan (Menyimak dan Berbicara) Siswa Kelas IV SDN 

Kemuningsari   Kidul 02 Jember 

 

No 

 

Nama 

Nilai  

Jumlah 

 

Rata-rata 

Kriteria 

Menyimak Berbicara Tuntas Tidak 

Tuntas 
1. Adi  Surya 71 62,5 133,5 66,75  √ 

2. Agus Priyanto 70 80 150 75 √  
3. Ayu Sunata Ringga Buana 70 95 165 82,5 √  

4. Bagas Wahyu Satrio 60 91 151 75,5   
5. Dhymas Ryan Nur Rozaqi 80 70 150 75 √  
6. Luluk  Handayani 70 70 140 70 √  
7. Lutvi Ana D.S 70 91 161 80,5 √  
8. Moh. Suryadani Putra 70 70 140 70 √  

9. Muhamad Arif Wijaksono 75 95 170 85 √  
10. Nia  Agustin 83 85 168 84 √  

11. Nuzul Nur Fitriani 60 70 130 65  √ 
12. Oktavia  Dwi  Nirmala 85 75 160 80 √  
13. Putra  Bayu  Ragil 70 62,5 132,5 66,25  √ 

14. Riko Ardika Irawan 60 75 135 67,5  √ 
15. Silvi Melinda Sari 70 90 160 80,5 √  

16. Siti  Nur  Faiqoh 70 95 165 82,5 √  
17. Dwi Indah Sari 70 79 149 74,5 √  

18. Ika Puspita Sari 80 70 150 75 √  
19. Indra Tri Wibowo 60 70 130 65  √ 
20. Kristin Ananda Febiola 75 87,5 162,5 81,25 √  

21. Lastri Novianti 80 91 171 85,5 √  
22. Moh. Nur Afandi 75 70 145 72,5 √  

23. Muhammad Yasir 50 70 120 60  √ 
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No 

 

Nama 

Nilai  

Jumlah 

 

Rata-rata 

Kriteria 

Menyimak Berbicara Tuntas Tidak 

Tuntas 
24. Muhammad Yusro 60 62,5 122,5 61,25  √ 

25. Rendi Agus Prayoga 80 91 171 85,5 √  
26. Riska Diana Nur M. S. 85 70 155 77,5 √  

27. Welly Kusuma Negara 60 70 130 65  √ 
28. Yoga Adi Nata 60 75 135 67,5  √ 
29. Moh. Krisna Mukti Tri S. 75 70 145 72,5 √  
30. Eko Prasetyo 40 40 80 40  √ 
31. Nola Novitasari 80 91 171 85,5 √  

32. Ahmad Wahyudi 40 40 80 40  √ 
33. Khoirun Nisa 90 91 181 90,5 √  
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O.4  Daftar Nilai Siklus 2 Keterampilan Berbahasa Lisan (Menyimak dan Berbicara) Siswa Kelas IV SDN 

Kemuningsari Kidul 02 Jember 

 

No 

 

Nama 

Nilai  

Jumlah 

 

Rata-rata 

Kriteria 

Menyimak Berbicara Tuntas Tidak 

Tuntas 
1. Adi  Surya 60 75 135 67,5  √ 

2. Agus Priyanto 70 87,5 157,5 79 √  
3. Ayu Sunata Ringga Buana 90 92 182 91 √  

4. Bagas Wahyu Satrio 85 92 177 88,5 √  
5. Dhymas Ryan Nur Rozaqi 80 83 163 81,5 √  
6. Luluk  Handayani 80 83 163 81,5 √  
7. Lutvi Ana D.S 85 92 177 88,5 √  
8. Moh. Suryadani Putra 80 75 155 77,5 √  

9. Muhamad Arif Wijaksono 90 96 186 93 √  
10. Nia  Agustin 80 83 163 81,5 √  

11. Nuzul Nur Fitriani 85 75 160 80 √  
12. Oktavia  Dwi  Nirmala 80 87,5 167,5 84 √  
13. Putra  Bayu  Ragil 75 79 154 77 √  

14. Riko Ardika Irawan 85 79 164 82 √  
15. Silvi Melinda Sari 80 91 171 85,5 √  

16. Siti  Nur  Faiqoh 60 83 143 71,5 √  
17. Dwi Indah Sari 85 96 181 90,5 √  

18. Ika Puspita Sari 75 83 158 79 √  
19. Indra Tri Wibowo 60 70 130 65  √ 
20. Kristin Ananda Febiola 85 91 176 88 √  

21. Lastri Novianti 80 91 171 85,5 √  
22. Moh. Nur Afandi 80 79 159 79,5 √  

23. Muhammad Yasir 65 67 132 66  √ 
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No 

 

Nama 

Nilai  

Jumlah 

 

Rata-rata 

Kriteria 

Menyimak Berbicara Tuntas Tidak 

Tuntas 
24. Muhammad Yusro 65 67 132 66  √ 

25. Rendi Agus Prayoga 85 96 181 90,5 √  
26. Riska Diana Nur M. S. 85 83 168 84 √  

27. Welly Kusuma Negara 80 79 159 79,5 √  
28. Yoga Adi Nata 80 79 159 79,5 √  
29. Moh. Krisna Mukti Tri S. 80 70 150 75 √  
30. Eko Prasetyo 50 50 100 50  √ 
31. Nola Novitasari 80 96 176 88 √  

32. Ahmad Wahyudi 60 55 115 57,5   
33. Khoirun Nisa 90 96 186 98 √  
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Lampiran P. Lembar Hasil Belajar Siswa 

P.1 Lembar Hasil Belajar Siswa Siklus 1 
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P.2 Hasil Belajar Siswa Siklus 2 
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Lampiran Q. Foto Kegiatan 

 

 

 

 

 
 

Gambar R.1 Guru menjelaskan materi tentang bertelepon 

Gambar R.2 Guru mempraktikkan cara bertelepon dengan salah satu siswa 
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Gambar R.3 Siswa mengambil undian isi pesan yang akan disampaikan 

melalui telepon 

 

 

Gambar R.4 Guru membimbing siswa membuat naskah bermain peran 
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Gambar R.5 Siswa bermain peran di depan kelas 

Gambar R.6 Siswa menyampaikan isi pesan yang di terima melalui telepon 
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Lampiran R. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran S. Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran T. Daftar Riwayat Hidup 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri 

1. Nama   :  Rieska Dwi Arianti 

2. NIM   :  110210204108 

3. Angkatan   :  2011 

4. Prodi   :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

5. Perguruan Tinggi  :  Universitas Jember 

6. Jenis Kelamin  :  Perempuan 

7. Tempat Tanggal Lahir :  Gresik, 18 April 1993 

8. Kota Asal   :  Gresik 

9. Agama   :  Islam 

10. Nama Ayah  :  Darsuki 

11. Nama Ibu   :  Triningsih 

12. Alamat Jember  :  Jl. Riau No.16A 

13. Alamat Asal  : Jl. Bondowoso 2 No 100 RT 04 RW 04 

Kelurahan Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik  
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B. Riwayat Pendidikan 

No Tahun Lulus Pendidikan Tempat 

1 

2 

2 

3 

4 

1999 

2005 

2008 

2011 

2015 

TK Bakti 6 

SDN Randuagung 4 

SMPN 2 Kebomas 

SMA Negeri 1 Manyar 

S1 PGSD UNEJ 

Gresik 

Gresik 

Gresik 

Gresik 

Jember 
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