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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar (SD) menuntut siswa 

untuk menguasai kebahasaan, keterampilan berbahasa, dan bersastra. Hal tersebut 

selaras dengan tuntutan dalam Panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) SD/MI (2006: 22) mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1. berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis, 

2. menghargai dan bangga menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa Negara, 

3. memahami Bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan. 

4. menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial, 

5. menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperhalus budi 

pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, 

6. menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Berdasarkan teori tersebut, secara umum tujuan pembelajaran Bahasa 

Indonesia adalah untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Akan 

tetapi tujuan yang lainnya juga sangat penting, baik itu yang berhubungan dengan 

identitas bangsa kita maupun dengan tujuan bahasa yang berkaitan dengan sastra 

dan budaya. Sebagai perwujudan identitas bangsa, pembelajaran bahasa Indonesia 

di SD juga membentuk siswa yang bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam 

keseharian. Bentuk kebanggaan siswa juga dapat diwujudkan salah satunya 
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dengan membuat karya dalam bentuk tulisan sebagai perwujudan pemikiran dan 

perasaannya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, media untuk menuangkan 

pikiran salah satunya melalui keterampilan menulis.  

Sebagai salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa SD, 

keterampilan menulis masih mengalami beberapa kendala sehingga hasil belajar 

siswa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang telah diketahui bersama 

bahwa keterampilan menulis bersifat aktif-produktif (Djiwandono, 1996: 72). 

Bersifat aktif maksudnya, siswa diarahkan untuk aktif berpikir kreatif untuk 

menciptakan sebuah produk dalam bentuk tulisan sebagai cerminan pemikiran dan 

perasaanya. Keaktifan siswa untuk berpikir kreatif sehingga menghasilkan produk 

tulisan terjadi kendala pada siswa kelas V di Sekolah Dasar Gugus Dewantara 

Patikraja. Kendala dalam menulis dapat dilihat dari  banyak siswa yang masih 

monoton dalam memilih kata, banyak melakukan kesalahan dalam penulisan 

ejaan, dan kurang tepat dalam penulisan tanda baca, dan logika atau alur cerita 

yang kurang sistematis. 

Menulis  dialog berpasangan adalah bentuk keterampilan menulis yamg 

secara umum masih banyak dirasa kesulitan oleh siswa. Pada kompetensi ini, 

masih banyak ditemukan pemakaian bahasa pergaulan sehari-hari yang biasa 

mereka dengarkan melalui beberapa acara televisi, seperti kata entar (seharusnya 

nanti), udah (seharusnya sudah) dan sebagainya. Kesalahan penulisan kata juga 

masih sering ditemukan, seperti menuliskan nama tidak di awali huruf kapital, 

atau mengawali kalimat juga tidak menggunakan huruf kapital. Kedua temuan 
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tersebut hanya sebagian kecil yang ditemukan pada karya tes dialog berpasangan 

siswa kelas V SD di Gugus Dewantara Patikraja.  

Selain kemampuan menulis yang kurang memuaskan, motivasi belajar siswa 

juga masih randah. Hal ini dapat dilihat dari  siswa kurang aktif dan antusias 

untuk mengikuti proses pembelajaran menulis dialog berpasangan. Sesungguhnya 

kondisi dan permasalahan seperti itu banyak dialami atau umum terjadi di kelas V 

SD. 

Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memberikan banyak 

pengaruh terhadap berkembangnya metode atau model pembelajaran serta media 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran. 

  Penggunaan media dan model pembelajaran yang variatif dapat dijadikan 

alternative untuk meningkatkan kompetensi siswa. Media pendukung 

pembelajaran banyak macamnya, salah satunya media flashplayer. Media ini 

mengembangkan aplikasi pembelajaran dengan mencampurkan teks, video, suara, 

dan gambar. Media pembelajaran ini dapat digunakan dalam pembelajaran karena 

dapat memenuhi tuntutan zaman, terutama pada pembelajaran SD karena mereka 

pada usia yang menyenangi dengan adanya gambar, suara, dan video.  

Penggunaan media dalam pembelajaran  dapat membuat siswa menjadi aktif 

dan pembelajaran menjadi interaktif sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup. 

Hal ini juga sesuai dengan karakteristik siswa di SD secara umum menyukai 

pembelajaran yang interaktif dengan didukung penggunaan media yang menarik. 

  Media flashplayer merupakan salah satu bentuk media yang mampu 

menyajikan cara yang unik untuk para siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran, 
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menjelaskan konten rekayasa dengan cara yang berbeda dari metode tradisional 

(Munir, 2013: 109).  Media flesplayer juga menarik berdasarkan cara menyentuh 

panca indra, yaitu penglihatan dan pendengaran. Produk aplikasi flashplayer 

diharapkan dapat menghubungkan timbalbalik antara aplikasi dengan siswa atau 

manusia secara umum.Sehingga siswa terlibat interaksi dalam program aplikasi. 

Schade dalam (Munir, 2013: 120), menjelaskan bahwa dalam penelitiannya 

ditemukan peningkatan 60 % daya ingat siswa dengan menggunakan media 

tayangan dalam pembelajaran. Dari penelitian ini membuktikan bahwa media 

yang menggunakan tayangan seperti flashplayer mampu menumpuhkan daya 

ingat dalam pembelajaran, menarik perhatian, dan menumbuhkan keaktifan dalam 

pembelajaran. 

Selain media pembelajaran, model pembelajaran juga berpengaruh dalam 

proses pembelajaran. Model itu sendiri merupakan rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk membantuk siswa memahami materi 

ajar guna pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi menulis dialog berpasangan, 

peneliti memilih satu model yang relevan dengan pencapaian kompetensi tersebut, 

yaitu model bermain peran. Pada hakikatnya, menulis dialog berpasangan 

merupakan kompetensi yang mengharuskan siswa dapat berperan atau 

berinteraksi dalam situasi sosial yang dibungkus dalam situasi percakapan. Pada 

inti pembelajaran, guru mengharapkan siswa dapat merancang peran mereka 

dalam dialog/percakapan sesuai dengan situasi. 

Dalam model bermain peran, mendorong siswa mengekspresikan perasaan 

mereka yang tertuang dalam lisan maupun tulisan. Secara psikologi, model 
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bermain peran dapat memberikan pembelajaran tentang sikap, nilai, dan 

keyakinan pada siswa serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan 

spontan disertai analisis (Uno, 2014: 25). Dalam kehidupan nyata, siswa 

memposisikan diri dalam keluarga, lingkungan, dan sekolahnya. Kesadaran 

tersebut yang dinamakan peran dalam lingkungan sosial. Ini yang diharapkan 

dalam kompetensi menulis dialog berpasangan. Siswa mampu menerapkan 

posisinya dalam dialog berpasangan sesuai dengan peran asli mereka dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Model bermain peran bertujuan  membantu siswa menemukan makna jati 

diri di dunia sosial dan memecahkan dilema dalam kelompok. Sebagai anggota 

masyarakat, siswa juga harus memahami perannya dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti di sekolah, rumah, lingkungan, dan sebagainya. Menurut Uno (2014: 26), 

melalui bermain peran siswa belajar menggunakan konsep peran, menyadari 

adanya peran-peran yang berbeda dan memikirkan perilaku dirinya atau orang 

lain. Proses bermain peran ini dapat memberikan contoh kehidupan perilaku 

manusia berguna sebagai sarana bagi siswa untuk: 1) menggali perasaannya, 2) 

memperoleh informasi dan pemahaman yang berpengaruh terhadap sikap, nilai, 

dan persepsinya, 3) mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan 

masalah, dan 4) mendalami mata pelajaran dengan berbagai macam cara.  

Adapun beberapa alasan penggunaan model bermain peran atau sosiodrama 

dalam metode pembelajaran adalah sebagai berikut: 1) memperjelas gambaran 

suatu peristiwa dari pelajaran yang diberikan, yang di dalamnya menyangkut 

orang banyak dan atas pertimbangan didaktis lebih baik didramatisasikan dari 
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pada hanya diceritakan saja, 2) dimaksudkan untuk melatih anak-anak agar 

mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial mereka di kelak kemudian hari, 3) 

melatih anak-anak agar mudah bergaul, mempunyai timbang rasa serta 

kemungkinan pemahaman terhadap orang lain dengan berbagai permasalahannya. 

Sedangkan tujuannya tak lain adalah: 1) agar anak didik dapat menghayati 

dan menghargai perasaan orang lain, 2) anak didik dapat belajar bagaimana 

membagi tanggung jawab serta mengerti bagaimana mengambil keputusan dalam 

situasi kelompok secara spontan, dan 3) diharapkan dalam merangsang iklim 

pembelajaran dalam kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik 

melakukan penelitian tentang “Efektivitas Penggunaan Media Flashplayer dengan 

Model Bermain Peran Terhadap Motivasi dan Kemampuan Menulis Dialog 

Berpasangan pada Siswa Kelas V Gugus Dewantara Kecamatan Patikraja”. 

Penelitian ini menguji seberapa efektif penggunaan media flashplayer dengan 

model bermain peran terhadap kemampuan menulis dialog berpasangan pada 

siswa kelas V SD di Gugus Dewantara Kecamatan Patikraja.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Apakah media flashplayer dengan model bermain peran efektif untuk 

meningkatkan motivasi belajar menulis dialog berpasangan pada siswa kelas 

V Gugus Dewantara Kecamatan Patikraja. 

Efektivitas Penggunaan Media..., Heriyati, Program Pascasarjana UMP, 2017



7 
 

 

2. Apakah media flashplayer dengan model bermain peran efektif untuk 

meningkatkan kemampuan menulis dialog berpasangan pada siswa kelas V 

Gugus Dewantara Kecamatan Patikraja. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, dapat diambil tujuan penelitian  

sebagai berikut: 

1. untuk mengetahui keefektifan penggunaan media flashplayer dengan model 

bermain peran terhadap motivasi belajar menulis dialog berpasangan pada 

siswa kelas V Gugus Dewantara Kecamatan Patikraja, 

2. untuk mengetahui keefektifan penggunaan media flashplayer dengan model 

bermain peran terhadap kemampuan menulis dialog berpasangan pada siswa 

kelas V Gugus Dewantara Kecamatan Patikraja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoretis maupun 

praktis baik bagi siswa, guru, dan sekolah di lingkungan SD Gugus Dewantara 

kecamatan Patikraja, Kabupaten  Banyumas khususnya dan masyarakat luas 

secera umum. 

1. Manfaat Teoretis 

Di lihat secara teori, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi 

tentang pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan menulis dialog 

berpasangan. Selain itu, penelitian ini akan memperkaya khasanah ilmu, 
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khususnya dalam bidang pengajaran dan mendorong peneliti lain untuk 

melaksanakan penelitian sejenis yang lebih luas dan mendalam pada masa-masa 

mendatang. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

a. Guru  

1) Memberikan gambaran kepada guru tentang pentingnya pembelajaran 

untuk kompetensi menulis, khususnya menulis dialog berpasangan 

sehingga memotivasi guru untuk melakukan pembelajaran bermakna 

dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk praktik menulis 

dialog berpasangan dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis. 

2) Memberikan gambaran kepada guru dalam menentukan media dan model 

pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif untuk meningkatkan minat 

belajar dan kemampuan menulis. 

3) Memberikan gambaran kepada guru lain tentang pentingnya 

keterampilan menulis, khususnya menulis dialog berpasangan untuk 

memperoleh hasil yang diharapkan. Selain itu guru juga dapat melakukan 

usaha-usaha untuk membina, mempertahankan, dan mengembangkan 

kemampuan menulis secara umum, dan khususnya menulis dialog 

berpasangan. 
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b. Sekolah  

1) Menumbuhkan kondisi dan suasana pembelajaran siswa yang aktif dan 

kreatif dengan kebijakan terkait dengan implementasi media dan model 

pemebelajaran lebih relevan dalam proses pembelajaran. 

2) Saran untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan sekolah terkait dengan 

proses belajar mengajar. 
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