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ABSTRAK 
 

PENERAPAN METODE SOSIODRAMA DALAM MENINGKATKAN 
AKTIVITAS BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS V C MATA 

PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI MIN 6 ULUM 
SUKAMAJU JATIAGUNG LAMPUNG SELATAN 

TAHUN AJARAN 2016/2017 
 

OLEH 
Riyanita Safitri 

 
Metode Sosiodrama  merupakan metode pembelajaran yang cukup baik yang 

diterapkan oleh peneliti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah. Tujuan 
dari pemilihan metode ini adalah untuk membuat pelajaran lebih menyenangkan dan 
peserta didik  dapat menerima sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar  peserta 
didik MIN 6 Ulum Sukamaju Lampung Selatan.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 
dua siklus. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya aktivitas 
belajar peserta didik kelas V C MIN 6 Lampung Selatan. Oleh karena itu peneliti 
berupaya meningkatkan aktivitas belajar peserta didik  dengan menggunakan metode 
sosiodrama sebagai metode pembelajaran. Maka dari itu diperoleh rumusan masalah 
apakah dengan menggunakan metode sosiodrama sebagai metode pembelajaran dapat 
meningkatkan aktivitas belajar peserta didik .  Alat pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan lembar obsevasi dan dokumentasi serta wawancara pada 
aktivitas belajar. Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan dengan 
menggunakan  metode sosiodrama sebagai metode pembelajaran.  
Hal ini dilihat dari adanya peningkatan pada siklus I sampai siklus II dalam proses 
pembelajaran dengan menggunakan metode sosiodrama sebagai metode 
pembelajaran. Pada Siklus  I  pertemuan I rata-rata aktivitas peserta didik 49,523. 
peserta didik yang mencapai ketuntasan 6 peserta didik dengan persentase 28,57%, 
sedangkan peserta didik yang belum tuntas mencapai 15 peserta didik dengan 
persentase 71,42%. Pada siklus II pertemuan II rata-rata aktivitas peserta didik 80. 
Peserta didik yang mencapai ketuntasan 19 peserta didik atau 90,47%  sedangkan 2 
peserta didik dengan persentase 9,5% belum tuntas. Hal tersebut dapat di simpulkan 
bahwa penerapan metode sosiodrama sebagai metode pembelajaran dapat 
meningkatkan aktivitas belajar peserta didik kelas V C MIN 6 Ulum Sukamaju 
Lampung Selatan. 
 
Kata kunci: penerapan metode sosiodrama dapat meningkatkan aktivitas belajar 
pesera didik 

 
  



 

MOTTO 

                         

                   

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 
sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan 
sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S Ar -
Ra’d ayat 11)1 

 

 
  

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Sygma, 2009), h. 250. 



 

PERSEMBAHAN 

       Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan limpahan 

rahmat-Nya. Dengan kerendahan hati, peneliti persembahkan lembaran-

lembaran sederhana karya kecil ini kepada: 

1. Bapak Supardal dan Ibu Sartini tersayang yang telah sepenuh hati 

membesarkan, mendidik, dan mendo’akan peneliti yang tiada pernah kenal 

kata lelah. Mohon maaf bila selama ini telah banyak membuat Bapak dan Ibu 

kecewa. Jasa kalian takkan mungkin terbalas walau sampai akhir hayat. 

Mudah-mudahan kelak dapat lebih banyak memberi kebahagian dan membuat 

kalian bangga. Amin. 

2. Riyan Aditya Nugroho dan Ramadhani Pamungkas, adik tercinta yang selalu 

menyayangi serta turut memberi semangat dan do’a dalam setiap langkah 

peneliti. 

3. Keluarga besar jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Almamater 

ku tercinta Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

 
  



 

RIWAYAT HIDUP 

 

Peneliti di lahirkan di Sumber Jaya 22 Maret 1993. Peneliti adalah anak 

pertama dari tiga saudara dari pasangan bapak Supardal dan ibu Sartini. Peneliti 

menempuh Pendidikan Sekolah Dasar  di tamatkan di Sekolah Dasar Negeri 1 Karya 

Mukti pada tahun 2006. Dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Nurul 

Islam Jatiagung di tamatkan pada tahun 2009. Pendidikan selanjutnya  di jalani di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jatiagung tamat pada tahun 2012. Dan di tahun 

2012 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Agama Islam Negeri (UIN) 

Raden Intan  Lampung mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

(PGMI) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

Pada tahun 2016 peneliti bekerja di sebuah lembaga pendidikan SMP Sunan 

Kalijaga Jatiagung Lampung Selatan sebagai Staf Tata Usaha dan sebagai guru piket 

di lembaga tersebut sampai sekarang. 

 
  



 

KATA PENGANTAR 

       Dengan mengucapkan Alhamdullilahirobbil’alamin puji syukur peneliti 

mengucapkan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan 

Hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : 

Penerapan Metode Sosiodrama dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Peserta 

Didik Kelas V C Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di MIN 6 Ulum Sukamaju 

Kecamatan Jatiagung Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017. 

       Shalawat serta salam semoga Allah selalu memberikan Rahmat-nya kepada Nabi 

Muhammad SAW. Keluarga, para sahabat, dan kepada kita semua selaku 

umatnya hingga akhir zaman nanti. Peneliti menyusun skripsi ini, sebagai bagian 

dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Strata Satu (S1) 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung dan Alhamdullilah 

telah dapat peneliti selesaikan sesuai dengan rencana walaupun terdapat banyak 

kesalahan dan kekurangan. 

      Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan 

bimbingan dari berbagai pihak serta tidak mengurangi rasa terimakasih atas 

bantuan semua pihak, maka secara khusus penulis menyebutkan beberapa, 

sebagai berikut : 



 

1. Bapak Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap dan kritis 

terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya. 

2. Ibu Syofnidah Ifrianti, M. Pd dan Ibu Nurul Hidayah, M. Pd selaku Ketua 

Jurusan dan Seketaris Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, beserta 

Dosen dan Asisten serta Staf TU di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan 

Ilmu Pengetahuan yang sangat luas kepada peneliti. 

3. Bapak Dr. H. Agus Pahruddin, M. Pd dan Ibu Dra. Uswatun Hasanah, M. Pd I 

selaku pembimbing I dan II, yang telah menyediakan waktu bimbingan yang 

sangat berharga dalam mengarahkan dan motivasi peneliti. 

4. Bapak Nazron, S. Ag, MM selaku Kepala Sekolah dan Bapak Wardiyo, S. Pd 

I selaku  guru kelas di MIN 6 Lampung Selatan  beserta Staf Jajaranya yang 

telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data. 

5. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas tarbiyah 

dan Keguruan, yang banyak memberikan inspirasi kepada peneliti. 

6. Sahabat-sahabatku senasib dan seperjuangan di PGMI khususnya Widar 

Yanti, Rifka Nugraheni, Nur Afifah Putri, Asriani Lestari, dan Dewi Sri Asih, 

serta semua sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu dan memberi motivasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 



 

7. Sahabat karibku Masliha Insiyani, yang selalu menemani dalam 

menyelasaikan penulisan skripsi ini. 

8. Calon pendamping hidup sekaligus motivatorku yaitu Arif Adi Saputra yang 

selalu menemaniku berproses selama ini. 

9. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam rangka penyusunan skripsi 

ini. 

       Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan disana 

sini, disebabkan keterbatasan kemampuan Ilmu dan teori penelitian yang peneliti 

kuasai. Untuk itu kepada segenap pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan 

saran-sarannya sehingga skripsi ini akan lebih baik dan sempurna.  Akhirnya peneliti 

berharap semoga skripsi ini kiranya dapat memberikan manfaaat khususnya bagi 

peneliti umumnya bagi pembaca dan dapat memberikan masukkan dalam 

meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. 

 

Bandar Lampung,  Maret 2017 

Peneliti  

 

Riyanita Safitri 

NPM. 1211100068 
  



 

DAFTAR ISI 

 

                                 Halaman  
HALAMAN JUDUL .................................................................................... ii 
ABSTRAK ................................................................................................... iii 
HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... iv 
HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... v 
MOTTO........................................................................................................ vi 
PERSEMBAHAN ......................................................................................... vii 
RIWAYAT HIDUP ...................................................................................... viii 
KATA PENGANTAR .................................................................................. ix 
DAFTAR ISI ................................................................................................ xii 
DAFTAR TABEL ........................................................................................ xiv 
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xv 
 
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1 

B. Identifikasi Masalah .......................................................................... 11 

C. Batasan Masalah................................................................................ 11 

D. Rumusan Masalah ............................................................................. 11 

E. Tujuan Penelitian .............................................................................. 11 

F. Manfaat Penelitian............................................................................. 12 

BAB II KAJIAN TEORI ............................................................................... 13 

A. Metode Sosiodrama ........................................................................... 13 

1. Pengertian Metode Sosiodrama .................................................... 13 

2. Langkah-langkah Metode Sosiodrama ......................................... 15 

3. Kelebihan dan Kelemahan Metode Sosiodrama ........................... 16 

B. Aktivitas Belajar................................................................................ 17 

1. Pengertian Aktivitas Belajar ........................................................ 17 

2. Jenis-jenis Aktivitas Belajar......................................................... 20 

3. Tujuan Aktivitas Belajar .............................................................. 22 

4. Nilai Aktivitas dalam Pengajaran ................................................. 25 



 

5. Penggunaan Aktivitas Belajar dalam Pembelajaran ...................... 26 

6. Aktivitas-aktivitas Belajar Siswa ................................................. 26 

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar ................... 28 

8. Indikator Aktivitas Belajar ........................................................... 29 

C. Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia.............................................. 30 

1. Pengertian Pembelajaran Bahasa Indonesia .................................. 30 

2. Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia ....................................... 30 

D. Penelitian yang Relevan .................................................................... 30 

E. Hipotesis Tindakan ............................................................................ 32 

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................ 33 

A. Sifat dan Jenis Penelitian ................................................................... 33 

B. Setting Penelitian dan Karakteristik Subjek Penelitian ....................... 34 

C. Rencana Tindakan ............................................................................. 35 

D. Data dan Alat Pengumpul Data .......................................................... 38 

E. Indikator Keberhasilan ...................................................................... 39 

F. Analisis Data ..................................................................................... 39 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................ 40 

A. Hasil Penelitian ................................................................................. 40 

B. Pembahasan ...................................................................................... 66 

BAB V PENUTUP ....................................................................................... 70 

A. Kesimpulan ....................................................................................... 70 

B. Saran ................................................................................................. 71 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

  



 

DAFTAR TABEL 

 

            Halaman  

Tabel 1.Aktivitas belajar peserta didik mata pelajaran Bahasa Indonesia  

kelas VC di MIN 6 Ulum Sukamaju Lampung Selatan  

Tahun Ajaran 2016/2017 ......................................................................... 9 

Tabel 2. Sarana dan Prasarana MIN 6 Lampung Selatan .................... 44 

Tabel 3. Data Pengajar MIN 6 Lampung Selatan ............................... 45 

Tabel 4. Aktivitas Belajar Peserta Didik Siklus I Pertemuan I ............ 53 

Tabel 5. Aktivitas Belajar Peserta Didik Siklus I Pertemuan II .......... 55 

Tabel 6. Aktivitas belajar siswa siklus II pertemuan I ........................ 61 

Tabel 7. Aktivitas Belajar Peserta Didik Siklus II Pertemuan II ......... 62 

Tabel 8. Rekapitulasi Persentase Aktivitas Peserta Didik Per-Siklus .. 63  

Tabel 9 Persentase Aktivitas Peserta Didik Per-Siklus ....................... 67 

Tabel 10. Lembar Pedoman Observasi ............................................... 85 

Tabel 11. Lembar Observasi .............................................................. 88 

 



 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai seorang guru, sangat perlu memahami perkembangan peserta 

didik. Perkembangan peserta didik tersebut meliputi: perkembangan fisik, 

perkembangan sosioemosional, dan bermuara pada perkembangan intelektual. 

Perkembangan fisik dan perkembangan sosio sosial mempunyai kontribusi yang 

kuat terhadap perkembangan intelektual atau perkembangan mental atau 

perkembangan kognitif siswa. Perkembangan kognitif peserta didik dapat terasah 

dengan baik dengan adanya pendidikan. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.2 

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi: 

                        

       

Artinya : “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
                                                             

2Undang-undang sisdiknas No.20 Tahun 2003, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. Hal. 3 



 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Mujadilah 
ayat 11.3 
 

Mengingat pendidikan itu sangat penting bahkan dalam surat Al-quran 

telah dijelaskan sedemikian rupa, maka guru dituntut untuk menguasai 

berbagai macam metode yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta 

didik. Dalam proses pembelajaran guru memiliki peranan penting yaitu 

sebagai berikut: 

1. Membuat desain pembelajaran secara tertulis, lengkap, dan menyeluruh. 
2. Meningkatkan diri untuk menjadi seorang guru yang berkepribadian utuh. 
3. Bertindak sebagai seorang guru yang mendidik. 
4. Meningkatkan profesionalitas keguruan. 
5. Melakukan pembelajaran sesuia dengan berbagai model pembelajaran 

yang disesuaikan dengan kondisi siswa, bahan belajar, dan kondisi sekolah 
setempat. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk peningkatan mutu belajar. 

6. Dalam berhadapan dengan siswa, guru berperan sebagai fasilitator belajr, 
pembimbing belajr, dan pemberi balikan belajar. Dengan adanya eran-
peran tersebut, maka sebagai pembelajar guru adalah pembelajar 
sepanjang hayat.4 
 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu disiplin ilmu yang tidak bisa 

diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan konsep Islam 

yang memandang orang belajar dan tidak belajar, dalam artian terdapat 

perbedaan dengan orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak 

berpengetahuan, sebagai mana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9. 

                     

                                                             
3 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, (CV: Bandung), 2005. Hal. 910-
911 
4Dimyati dan Mujiono, Belajar dan pembelajaran, (Rineka Cipta:Jakarta), 2013. Hal. 37 



 

                        

Artinya: “(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 
yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 
kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah 
sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”.5 

Ayat tersebut jelas bahwa pentingnya seseorang untuk belajar, karena 

dengan belajar kita dapat menggali ilmu pengetahuan dan 

mengembangkannya. Tujuan utama pembelajaran Bahasa Indonesia di 

Sekolah Dasar atau Madrasah adalah melatih siswa dapat berbicara, membaca, 

menulis dan mendengarkan dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

Sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. 

Dalam kehidupan manusia, tentu tidak pernah terlepas dari bahasa 

yang digunakan. Bahkan sejak manusia belum dapat mengeluarkan bunyi 

dengan jelas dan dapat dimengerti oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, guru dapat menggunakan bahasa pembelajaran berbicara, misalnya 

menceritakan pengalaman yang mengesankan,menceritakan kembali cerita 

yang pernah dibaca atau didengar, dan bercakap-cakap. Keempat komponen 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tersebut saling berkaitan satu sama 

lainnya dan saling berurutan. Manusia sebelum dewasa mendengar orang 

disekitarnya berbicara dengan bahasanya, kemudian lambat laun manusia itu 

dapat mengerti dan bisa mengucapkan apa yang pernah didengarnya, dengan 

                                                             
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Bandung: Syaamil 

Qur’an, 2007), h. 459. 



 

kemampuannya untuk menyampaikan maksud yang ingin ia sampaikan, lalu 

seiring berkembangnya pengetahuan dan kemampuan berpikir, manusia dapat 

mempelajari keterampilan berbahasa selanjutnya yakni membaca dan menulis. 

Dari keempat keterampilan berbahasa yang telah diungkapkan tersebut 

di atas, maka keterampilan-keterampilan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah aktivitas belajar peserta didik di semua ranah 

keterampilan berbahasa terutama aspek berbicara. Berbicara merupakan cara 

manusia berkomunikasi dengan orang-orang disekitarnya untuk 

mengekspresikan, menyampaikan maksud dan informasi kepada orang lain 

secara lisan. Pembelajaran berbicara memegang peranan penting di samping 

keterampilan-keterampilan lain dalam bahasa. Untuk itu guru perlu 

merancang pembelajaran sedemikian rupa agar dapat menciptakan 

pembelajaran yang lebih efektif. Untuk mencapai keberhasilan itu tentu 

tidaklah mudah, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dari guru untuk 

dapat membuat kegiatan belajar mengajar menjadi menarik dan tidak 

membosankan. Dalam hal ini kreativitas dan kecerdasan memilih metode akan 

sangat menentukan keberhasilan dalam mengajar. 

Hal ini sering menjadikan guru tidak memiliki pilihan lain selain 

menggunakan metode lama ceramah dan menerangkan secara lisan sehingga 

mengakibatkan kejenuhan pada peserta didik. Dalam hal ini dapat diketahui 

bahwa keaktifan peserta didik kurang berperan. Oleh karena itu dalam proses 

belajar mengajar perlu adanya metode pembelajaran yang lebih efektif dan 



 

menciptakan suasana yang mampu mengaktifkan peserta didik khususnya 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh guru untuk memperbaiki 

proses pembelajaran yang lebih baik adalah dengan menggunakan variasi 

metode pada saat mengajar. Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang 

menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri, 

yang mana peserta didik belajar sambil bekerja. Dengan bekerja mereka 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya, 

serta mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di 

masyarakat.6 

Hasil observasi peneliti pada saat prasurvei paa tanggal 10 agustus 

2016 menunjukkan bahwa keaktifan peserta didik kelas V C pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia di MIN 6 Ulum Sukamaju Lampung Selatan 

terlihat masih rendah, yang dibuktikan dari nilai afektif dalam daftar nilai 

guru. Hal ini disebabkan karena guru lebih sering menerapkan metode 

ceramah dan tanya jawab. Sehingga pembelajaran di kelas menjadi monoton 

dan menimbulkan kejenuhan pada diri peserta didik. Kemampuan diskusi 

yang lemah mengakibatkan peserta didik menjadi tidak aktif. Dari hasil pra 

observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti beberapa waktu yang lalu, 

peneliti akan menerapkan metode sosiodrama untuk meningkatkan aktivitas 

belajar peserta didik agar tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan apa 
                                                             

6Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Bumi Aksara: Jakarta), 2001, hal. 170 



 

yang diharapkan.7 Metode sosiodrama adalah peserta didik dapat 

mendramatisasikan tingkah laku, atau ungkapan gerak-gerik wajah seseorang 

dalam hubungan sosial antar manusia.8 

Sosiodrama dimaksudkan adalah suatu cara mengajar dengan jalan 

mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Pada metode 

bermain peran, titik tekannya terletak pada keterlibatan emosional dan 

pengamatan indera ke dalam situasi masalah yang secara nyata dihadapi. 

Mengembangkan metode pengajaran merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas belajar peserta didik khususnya mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Guna meningkatkan keaktifan proses belajar peserta didik, penulis 

tertarik untuk melakukan pembelajaran inovatif dengan metode sosiodrama. 

Konsep pembelajaran inovatif dengan metode sosiodrama akan mendorong 

guru dan peserta didik melakukan praktik pembelajaran secara aktif dan 

kreatif sehingga dapat diharapkan tercapainya peningkatan  dalam 

pembelajaran. 

Penerapan metode sosiodrama ini diharapakan aktivitas belajar peserta 

didik dapat meningkat. Aktivitas pembelajaran merupakan aktivitas 

mengorganisir atau mengatur lingkungan belajar dengan sebaik-baiknya dan 

menghubungkan dengan peseta didik sehingga terjadi suatu proses belajar 

mengajar yang benar. Yang perlu diingat adalah pengembangan aktivitas 

                                                             
7 Pra Observasi Pada Tanggal 10 Agustus 2016 
8 Roestiyah N.K, Strategi Belajar Mengajar (Rineka Cipta: Jakarta), 2001, hal.90 



 

belajar peserta didik harus mencakup tiga aspek tingkah laku yaitu aspek 

kognitif, aspek afektif, dan aspek psiokomotorik dengan konsekuensi 

pegembangan secara harmonis dan seimbang. 

Langkah-langkah metode sosiodrama adalah sebagai berikut:9 

a. Bila metode sosiodrama baru diterapkan dalam pengajaran, maka 
hendaknya guru menerangkannya terlebih dahulu teknik pelaksanaannya, 
dan menentukan diantara peserta didikyang tepat untuk memerankan 
tokoh-tokoh tertentu, kemudian secara sederhana dimainkan di depan kelas. 

b. Menerapkan situasi dan masalah yang akan dimainkan dan perlu juga 
diceritakan jalannya peristiwa dan latar belakang cerita yang akan 
diperankan tersebut sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

c. Pengaturan adegan dan kesiapan mental dapat dilakukan sedemikan rupa 
sehingga benar-benar bisa membangun interaksi yang lebih menarik. 

d. Setelah sosiodrama itu dalam puncak klimaks, maka guru dapat 
menghentikan jalannya drama. Hal ini dimaksdukan agar kemungkinan-
kemungkinan pemacahan masalah dapat diselesaikan secara umum, 
sehingga penonton (peserta didik yang mengamati) ada kesempatan untuk 
berpendapat dan menilai sosiodrama yang dimainkan. Sosiodrama juga 
dapat dihentikan bila menemukan jalan buntu. 

e. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan komentar, 
kesimpulan atau berupa catatan kesesuaian jalannya sosiodrama dengan 
materi yang sedang dibicarakan. 

f. Guru menerima semua masukan, dari siswa dan memberikan kesimpulan 
yang tepat dari pengilustrasian materi melalui metode sisoidrama tersebut. 

g. Menyelaraskan pemahaman konsep yang dijelaskan dalam pemecahan 
masalah atau soal yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 
 

Dalam kegiatan belajar mengajar guru dan peserta didik terlibat dalam 

sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya. Dalam interaksi 

itu peserta didiklah yang lebih aktif bukan pendidik. Hanya berperan sebagai 

fasilitator dan motivator. Dari penjelasan tersebut maka sebaiknya guru 

seharusnya menciptakan suasana belajar yang kondusif, tidak menggunakan 
                                                             

9Werkanis dan Merlius, Hamadi, Strategi Mengajar dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi, (Sutra Benta Perkasa: Riau, 2005) 



 

model pembelajaran yang monoton agar peserta didik berperan aktif dalam 

proses belajar mengajar.   

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri.peserta didik 

belajar sambil beraktivitas, dengan beraktivitas mereka memperoleh 

pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya serta 

mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat.10 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun 

mental, dalam kegiatan belajar ke dua aktivitas itu harus selalu berkaitan. 

Sehubungan dengan hal ini, Piaget menerangkan bahwa seorang anak itu 

berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak 

berpikir. Oleh karena itu, agar anak berpikir sendiri maka harus diberi 

kesempatan untuk berbuat sendiri.11 

Setiap guru pasti menginginkan keberhasilan dalam proses 

pembelajaran. Hal ini dapat diukur melalui evaluasi yang dilakukannya. 

Dalam proses pembelajaran guru tidak boleh mendominasi proses 

pembelajaran. Guru bertugas menyediakan bahan pembelajaran, tetapi 

yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik sesuai dengan bakat, 

kemampuan, dan latar belakang masing-masing. Dalam pembelajaran 

aktivitas peserta didik sangan menentukan hasil belajar peserta didik. Di 

                                                             
10 Oemar Hamalik, Op. Cit, hal. 171 
11 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar (Raja Grafindo Persada: Jakarta), 2009, hal. 

100 



 

MIN 6 Ulum Sukamaju Lampung Selatan diperoleh data prasurvei bahwa 

aktivitas belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas V C belum 

maksimal. Adapun 5 indikator aktivitas belajar menurut Kunandar antara 

lain: 

1. Antusias/ semangat mengikuti pembelajaran 
2. Menampakkan keceriaan dan kegembiraan dalam belajar 
3. Melakukan kerjasama dalam kegiatan diskusi kelompok 
4. Mengajukan pertanyaan 
5. Aktif mengerjakan tugas 12 

           Aktivitas belajar peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 
     Data Awal Peserta Didik Mata Pelajaran Bahasa Indonesia  

Kelas VC di MIN 6 Ulum Sukamaju Lampung Selatan Tahun Ajaran 
2016/2017 

No Nama Indikator Sk
or 

% Kriteria 
1 2 3 4 5 

1 Aditya Pratama 1 0 1 1 0 3 60 Cukup 
2 Annisa Turofi’ah 1 1 0 1 1 3 80 Baik 
3 Ade Fabyliana P 0 1 1 0 0 2 40 Kurang 
4 Aisyah 0 1 1 0 0 2 40 Kurang 
5 Azizatul Khumairoh 1 1 0 0 1 3 60 Cukup 
6 Dwi Lailaturrofi’ah 1 1 0 1 1 4 80 Baik 
7 Firli Arif M. 1 1 0 1 0 3 60 Cukup 
8 Fita Nahdia A. 0 1 1 1 0 3 60 Cukup 
9 Julia Ratna S. 1 0 0 1 0 2 40 Kurang 

10 Lusiana Eka P. 1 1 0 1 0 3 60 Cukup 
11 M. Saiful Anwar 1 0 0 1 0 2 40  Kurang 

12 M. Soliki 0 0 0 1 0 1 20 Kurang 

13 M.A Abdul Rosid R. 0 0 0 1 0 1 20 Kurang 

14 Ricki Dwi F. 1 1 0 1 1 4 80  Baik 

                                                             
12 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesioonal 

Guru, (Raja Grafindo Persada, 2011), h. 277 



 

15 Rama Nur Arif 1 1 0 0 1 3 60 Cukup 

16 Risma Cahya. N 0 0 0 0 1 1 40 Kurang 

17 Sigit Tiar P. 1 1 0 1 1 4 80 Baik 
18 Sinta Riwayati 0 1 0 1 0 2 40 Kurang 

19 Sofi Tazkiya. T 0 1 0 1 0 2 40 Kurang 

20 Taufik Saputra 1 1 0 0 0 2 40 Kurang  

21 Toti Kusdianto 0 0 1 1 0 2 40 Kurang  

Jumlah  12 14 5 15 7 52 1080  

Rata-rata   51,4  

Sumber : Hasil Observasi Prasurvei pada Tanggal 10 Agustus  
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nilai 

aktivitas belajar peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V C 

di MIN 6 Ulum Sukamaju Lampung Selatan Masih kurang maksimal, karena 

masih banyak peserta didik yang masih kurang aktif di kelas. 

Berdasarkan data hasil prasurvei yang telah dilakukan di lokasi 

penelitian, maka peneliti tertarik untuk menerapkan dan mengadakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dapat diketahui bahwa pada dasarnya 

pembelajaran Bahasa Indonesia guru telah berusaha menerapkan metode 

pembelajaran secara maksimal, tetapi dalam proses pembelajarannya belum 

menunjukkan aktivitas yang maksimal. Oleh karena itu, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa metode pembelajaran mempengaruhi aktivitas belajar 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan aktivitas peserta didik 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Sehingga peneliti berinisiatif untuk 

melakukan penelitian dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan 



 

Kelas (PTK) dengan judul PENERAPAN METODE SOSIODRAMA 

DALAM MENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR PESERTA DIDIK 

KELAS V C MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI MIN 6 

ULUM SUKAMAJU KECAMATAN JATIAGUNG  LAMPUNG 

SELATAN TAHUN AJARAN 2016/2017. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Kurang variatifnya metode yang digunakan oleh guru pada saat 

menyampaikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas. 

2. Aktivitas belajar peserta didik yang masih rendah pada saat pembelajaran di 

kelas 

3. Kurangnya keaktifan peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia  

pada saat proses belajar mengajar di kelas. 

4. Guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran di kelas 

5. Media yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran kurang 

bervariasi. 

C. Batasan masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran yang akan digunakan oleh guru yaitu dengan metode 

sosiodrama 

2. Untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas V C MIN 6 Lampung Selatan. 



 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas dapat diperoleh rumusan masalahnya 

yaitu apakah metode sosiodrama dapat meningkatan aktivitas belajar peserta 

didik kelas V C mata pelajaran Bahasa Indonesia di MIN 6 Ulum Sukamaju 

Kecamatan Jatiagung  Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui melalui metode 

sosiodrama dapat meningkatkan aktivitas peserta didik mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas V C MIN 6 Ulum Sukamaju Kecamatan Jatiagung Lampung 

Selatan. 

F. Manfaat penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk memberikan sumbangsih ilmu dan pengetahuan yang berkaitan erat 

dengan fakultas dan jurusan penulis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa MIN 6 Lampung Selatan  

Meningkatkan aktivitas belajar peserta didik 

b.  Bagi guru MIN 6 Lampung Selatan 

Meningkatkan kreativitas dalam mempersiapkan rencana pengajaran dan 

menggunakan langkah-langkah pembelajaran serta menggunakan metode 

yang variatif. 



 

c. Bagi MIN 6 Lampung Selatan 

Memberikan sumbangan yang baik dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. 

d. Bagi peneliti 

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan 

bagi peneliti sebagai praktisi ilmu pendidikan pada khususnya. 

 

 

 

 

 
  



 

BAB II 

KAJIAN TEORI  

 
 

A.  Metode Sosiodrama 

1. Pengertian Metode Sosiodrama 

Metode sosiodrama dibuat berdasarkan asumsi bahwa sangatlah 

mungkin menciptakan analogi otentik ke dalam suatu situasi permasalahn 

kehidupan nyata. Bermain peran dapat mendorong siswa mengekspresikan 

perasaannya dan bahkan melepaskan. Proses psikologis melibatkan sikap, 

nilai, dan keyakinan kita serta mengarahkan pada kesadaran melalui 

keterlibatan spontan yang disertai analisis. Metode sosiodrama adalah peserta 

didik dapat mendramatisasikan tingkah laku, atau ungkapan gerak-gerik wajah 

seseorang dalam hubungan sosial antar manusia.13 

Metode sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk 

memecahkan masalah-masalah yang yang berkaitan dengan fenomena sosial, 

permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah 

kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain 

sebagainya. Sosiodrama digunakan untuk memberikan pemahaman dan 

penghayatan akan masalah-masalah sosial serta mengembangkan kemampuan 

peserta didik untuk memecahkannya.14 

                                                             
13 Roestiyah N.K, Strategi Belajar Mengajar (Rineka Cipta: Jakarta), 2001, hal.90 

14 Wina, Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Kencana 
Prenada Media Group: Jakarta), 2007, hal. 159 



 

Dalam kehidupan nyata, setiap orang mempunyai cara yang unik 

dalam berhubungan dengan orang lain. Masing-masing dalam kehidupan 

memainkan sesuatu yang dinamakan peran. Oleh karena itu,untuk dapat 

memahami diri sendiri dan orang lain (masyarakat) sangatlah penting bagi 

kita untuk menyadari peran dan bagaimana peran tersebut dialkukan. Kita 

mampu menempatkan diri dalam posisi atau situasi orang lain dan 

mengalami/mendalami sebanyak mungkin pikiran dan perasaan orang lain 

tersebut. 

Bermain peran sebagai suatu metode pembelajaran bertujuan untuk 

membantu peserta didik menemukan makna diri (jati diri) di dunia sosial dan 

memecahkan masalah dengan bantuan kelompok. Proses bermain peran dapat 

memberikan contoh kehidupan perilaku manusia yang berguna sebagai sarana 

bagi peserta didik untuk: 

a. Menggali perasaannya 
b. Memperoleh inspirasi dan pemahaman yang berpengaruh terhadap sikap, 

nilai, dan persepsinya 
c. Mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah  
d. Mendalami mata pelajaran dengan berbagai macam cara. Hal ini akan 

bermanfaat bagi peserta didik pada saat terjun ke masyarakat kelak karena 
ia akan mendapatkan diri dalam situasi dimana begitu banyak peran terjadi, 
seperti dalam lingkungan keluarga, tetangga, kerja, dan lain-lain.15 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
15 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran (Bumi Aksara: Jakarta), 2012, hal. 26 



 

2. Langkah-langkah Metode Sosiodrama 

Dalam menerapkan metode pembelajaran sosiodrama ini terdapat 

langkah-langkah sebagai berikut:16 

h. Bila metode sosiodrama baru diterapkan dalam pengajaran, maka 

hendaknya guru menerangkannya terlebih dahulu teknik pelaksanaannya, 

dan menentukan diantara peserta didikyang tepat untuk memerankan 

tokoh-tokoh tertentu, kemudian secara sederhana dimainkan di depan kelas. 

i. Menerapkan situasi dan masalah yang akan dimainkan dan perlu juga 

diceritakan jalannya peristiwa dan latar belakang cerita yang akan 

diperankan tersebut sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

j. Pengaturan adegan dan kesiapan mental dapat dilakukan sedemikan rupa 

sehingga benar-benar bisa membangun interaksi yang lebih menarik. 

k. Setelah sosiodrama itu dalam puncak klimaks, maka guru dapat 

menghentikan jalannya drama. Hal ini dimaksdukan agar kemungkinan-

kemungkinan pemacahan masalah dapat diselesaikan secara umum, 

sehingga penonton (peserta didik yang mengamati) ada kesempatan untuk 

berpendapat dan menilai sosiodrama yang dimainkan. Sosiodrama juga 

dapat dihentikan bila menemukan jalan buntu. 
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Kompetensi, (Sutra Benta Perkasa: Riau, 2005). Hal. 73 



 

l. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan komentar, 

kesimpulan atau berupa catatan kesesuaian jalannya sosiodrama dengan 

materi yang sedang dibicarakan. 

m. Guru menerima semua masukan, dari siswa dan memberikan kesimpulan 

yang tepat dari pengilustrasian materi melalui metode sisoidrama tersebut. 

n. Menyelaraskan pemahaman konsep yang dijelaskan dalam pemecahan 

masalah atau soal yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

3. Kelebihan dan Kelemahan Metode Sosiodrama 

a. Kelebihan metode sosiodrama 

Adapun kelebihan dari metode sosiodrama adalah sebagai berikut: 

1) Peserta didik melatih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengingat 

isi bahan yang akan didramakan. Sebagai pemain harus memahami, 

menghayati isi cerita secara keseluruhan, terutama untuk materi yang 

harus diperankannya. Dengan demikian, daya ingatan peserta didik 

harus tajam dan tahan lama. 

2) Peserta didik akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Pada waktu 

main drama para pemain dituntut untukmengemukakan pendapatnya 

sesuai dengan waktuyang tersedia. 

3) Bakat yang terdapat pada peserta didik dapat dipupuk sehingga 

dimungkinkan akan muncul atau tumbuh bibit seni drama dari sekolah. 

Jika seni drama mereka dibina dengan baik kemungkinan besar mereka 

akan menjadi pemain yang baik kelak. 



 

4) Kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-

baiknya. 

5) Siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan 

membagitanggungjawab dengan sesamanya. 

6) Bahasa lisan peserta didik dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar 

mudah dipahami oleh orang lain.17 

b. Kelemahan metode sosiodrama 

Adapun kelemahan dari metode sosiodrama adalah sebagai berikut: 

1) Sebagian besar peserta didik yang tidak ikut bermain drama mereka 

menjadi kurang kreatif. 

2) Banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka 

pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukkan. 

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

menjadi kurang bebas. 

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

kadang-kadang bertepuk tangan, dan sebagainya.18   

B. Aktivitas Belajar 

1. Pengertian Aktivitas Belajar 

 Aktivitas belajar juga di kemukakan oleh Sardiman, bahwa aktivitas 

belajar adalah seluruh aktivitas dalam proses belajar, mulai dari kegiatan 
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fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik berupa keterampilan-

keterampilan dasar sedangkan kegiatan psikis berupa keterampilan 

terintegrasi. Keterampilan dasar yaitu mengobservasi, mengklarivikasi, 

menprediksi, mengukur, menyimpulkan dan mengkomunikasikan. 

Sedangkan keterampilan terintegrasi terdiri dari mengidentifikasi fariabel, 

membuat tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk grafik, 

menggambar hubungan antar variable, mengumpulkan dan mengolah data, 

menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variable 

scara operasional, merancang penelitian dan melaksanakan 

exsperimen.”pada prinsipnya belajar adalah berbuat, tidak ada belajar jika 

tidak ada aktivitas. Itulah mengapa aktivitas merupakan prinsip yang 

sangat penting dalam interaksi belajar mengajar”. Aktivitas belajar ada 

beberapa prinsip yang berorientasi pada pandangan ilmu jiwa, yaitu 

pandangan ilmu jiwa lama dan modern. Menurut pandangan ilmu jiwa 

lama, aktivitas di dominasi oleh guru sedangkan menurut pandangan ilmu 

jiwa modern, aktivitas di dominasi oleh peserta didik.19 

Pendidikan tradisional dengan “Sekolah Dengar”-nya tidak 

mengenal,bahkan sama sekali tidak menggunakan asas aktifitas dalam proses 

belajar mengajar.  Para siswa hanya mendengarkan hal-hal yang dipompakan 

guru. Pada waktu itu cara mengajar yang populer adalah metode imposisi. 

                                                             
19Sardiman, Aktivitas Belajar, http://edukasi.kompasiana.com. diakses tanggal 28 desember  
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Para siswa menelan saja hal-hal yang direncanakan dan di sampaikan guru. 

Kegiatan  mandiri dianggap tidak ada makna nya, karena guru adalah orang 

yang serba tahu dan menentukan segala hal yang dianggap penting bagi siswa. 

Sistem penuangan lebih mudah pelaksaan nya bagi guru dan tidak ada 

masalah atau kesulitan; guru cukup mempeljarari materi dari buku, lalu 

disampaikan kepada siswa.  

Disisi lain, siswa hanya bertugas meberima dan menelan, mereka diam 

dan bersikap pasif atau tidak aktif. Adanya temuan-temuan baru dalam 

psikologi perkembangan dan psikologi belajar menyebabkan pandangan 

tersebut berubah. Berdasarkan hasil penelitian para ahli pendidikan teryata,  

bahwa: 

a. Siswa adalah suatu organisme yang hidup, di dalam dirinya beraneka 
ragam kemungkinan dan potensi yang hidup yang sedang berkembang. Di 
dalam dirinya terdapat pririnsip aktif, keinginan untuk berbuat dan bekerja 
sendiri. Prinsip aktif inilah yang mengendalikan tingkah laku siswa. 
Pendidikan perlu menggarahkan tingkah laku dan perbuatan itu menuju ke 
tingkat perkembangan yang diharapkan. Potensi yang hidup itu perlu 
mendapat kesempatan yang luas untuk berkembang, tanpa pengarahan 
dikhawatirkan terjadi penyimpangan perkembangan dari tujuan yang telah 
ditentukan.  Jika terjadi penyimpangan maka berakibat tergangunya 
bahkan rusaknya perkembangan siswa. Dengan kata lain, para siswa tidak 
manjadi manusia sebagaimna dicita-citakan oleh masyarakat. 

b. Setiap siswa memiliki berbagai kebutuhan, meliputi kebutuhan jasmani, 
rohani, dan yang dilakukan, termasuk perbuatan belajar dan bekerja, 
dimaksutkan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dan untuk mencapai 
tujuan tertentu pula. Setiap saat kebutuhan dapat berubah dan bertambah, 
sehingga variasinya semakin banyak dan semakin luas. Dengan sendirinya 
perbuatan yang dilakukan semakin banyak dan beraneka ragam pula. 

c. Seorang ahli biologi, Berson menemukan suatu konsep atau teori yang di 
sebut Elan vital  pada manusia. Elan vital adalah suatu daya hidup dalam 
diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat segala sesuatu. 
Seseorang yang   memiliki elan vital yang besar/kuat memiliki 



 

kemampuan berbuat  lebih banyak dan luas. Sebaliknya, seorang yang 
memiliki elan vital yang kecil/lemah maka gaya geraknya dan dan ruang 
geraknya juga kecil dan sempit. 

d. Dr. Maria Montessori secara panjang lebar mengemukakan tentang 
menggapa seorang anak menangis, karena dilarang oleh pembantu yang 
meng asuhnya, karena sang anak  mau mengis sendirii gerobak mainannya 
dengan pasir. Pembantu melarang dengan alasan pasir itu kotor dan 
menyebabkan kelelahan. Menurut Mentossori, sang  anak menaggis 
karena anak itu ingiin aktif sendiri(auto aktivitas) sehingga pada waktunya 
dia mampu berdiri sendiri. Adanya berbagai temuan dan pendapat padaa.  
gilirannya menyebabkan pandangan anak (siswa) berubah. Pengajaran 
yang efektif adalah penggajaran yang menyediakan kesempatan belajar 
sendiri atau melakukan aktifitas sendiri. Kalaulah dalam pengajaran 
tradisionl asas aktifitas juga dilaksanakan namun aktivitas juga 
dilaksanakan namun aktifitas tersebut bersifat semu (aktivitas semu). 
Pengajaran modern tidak menolak seluruh pendapat tersebut namun lebih 
menitik berartkan pada asas aktifitas sejati. Anak (siswa) belajar sambil 
bekera. Dengan bekerja mereka memperoleh penggetahuan, pemahaman, 
dan aspek-aspektingkah laku lain nya, serta menggembangkan 
keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat. 

e. Untuk lebih memperkuat pendapat diatas , ada baiknya kita kutip pendapat 
dari Mehl-Mills-D0uglass, yang menggemukakan tentang The Principle of 
Activity,sebagai berikut. One lears only by some activities in the neural 
system: seeings, hearing, smelling, feelinn, thinking, physical or motor 
activity. The learner must actively engage in the “Learning”, whether it 
be of information a skill, an understanding, a habit, an ideal, an attitude, 
an interest, or the nature of a a task. 

f. Dalam kemajuan metodologi dewasa ini asas aktifitas lebih ditonjolkan 
melalui suatu program unit activity, sehingga kegiatan belajar siswa 
menjadi dasar untuk mencapai tujuan dan hasil belajar yang lebih 
memadai.20 

g. Aktivitas belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan 
latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang 
menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi 
segenap aspek organisme atau pribadi. Kegiatan belajar mengajar, menilai 
proses dan hasil belajar, kesemuanya termasuk dalam cakupan tanggung 
jawab guru. Jadi, hakikatnya belajar adalah perubahan.21 

h. Selain itu aktivitas belajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja 
diciptakan. Gurulah yang menciptakannya guna membelajarkan anak 
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didik. Guru yang mengajar dan anak didik yang belajar. Perpaduan dari 
kedua unsur manusiawi ini lahirlah interaksi edukatif dengan 
memanfaatkan bahan sebagai mediumnya. Di sana semua komponen 
pengajaran diperankan secara optimal guru mencapai tujuan pengajaran 
yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakn.22 
 

2. Jenis-Jenis Aktivitas Belajar 

Karena aktivitas belajar itu banyak sekali macamnya maka para ahli 

mengadakan klarifikasi atas macam-macam aktivitas tersebut. 

Beberapa diantaranya ialah: 

a. Paul D. Dierich membagi kegiatan belajar dalam 8 kelompok, ialah: 
1) Kegiatan-kegiatam visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, menggamati eksperimen, 
demostrasai, pameran, dan menggamati orang lain bekerja atau bermain. 

2) Kegiatan-Kegiatan lisan (oral) 
Menggunakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 
mengajukan pertanyaan, memberi saran, menggemukakan pendapat, 
wawancara, diskusi, dan interupsi. 

3) Kegiatan-Kegiatan mendengar 
Mendengar penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 
kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

4) Kegiatan-kegiatan menulis 
Menulis cerita, menulis lapoaran, memeriksa karangan, bahan-bahan 
kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan menggisi angket. 

5) Kegiatan-kegiatan menggambar 
Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

6) Kegiatan-kegiatan metrik 
Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 
membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun. 

7) Kegiatan-kegiatan mental 
Merenungkan, menggigat, memecahkan masalah, mengganalisis, faktor-
faktor, melihat, hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

8) Kegitan-kegiatan emosisonal 
Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan 
dalam kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan dan overlap 
satu sama lain. 
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b. Getrude M. Whipple membagi kegiatan-kegiatan murid sebagai berikut. 
1) Bekerja dengan alat visual 
2) Mengumpulkan gambar-gambar dan bahan ilustrasi lainnya. 
3) Mempelajari gambar-gambar, streograph slide film, khusus 

mendengarkan penjelasan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 
4) Menguranggi pemeran. 
5) Mencatat pertanyan-pertanyaan yang menarik minat, sambil 

menggamati bahan-bahan visual. 
6) Memiliki alat-alat visual ketika memberikan laporan lisan. 
7) Menyusun pameran, menulis label 
8) Mengatur file material untuk digunakan kelak. 

c. Ekskursi dan trip 
1) Menggunjungi museum, akuarium, dan kebun binatang. 
2) Menggundang lembaga-lembaga/jawatan-jawatan yang dapat 

memberikan keterangan-keterangan dan bahan-bahan. 
3) Menyaksikan demonstrasi, seperti proses produksi di pabrik sabun, 

proses penerbitan surat kabar, dan proses penyiaran televisi. 
d. Mempelajari masalah-masalah 

1) Mencari informasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. 
2) Mempelajari ensiklopedi dan referensi. 
3) Membawa buku-buku dari rumah dan perpustakaan umum untuk 

menempati seleksi sekolah. 
4) Mengirim surat kepada badan-badan bisnis untuk memperoleh informasi 

dan bahan-bahan. 
5) Melaksanakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Guidance yang 

telah disiarkan oleh guru. 
6) Membuat catatan-catatan sebagai  persiapan diskusi dan laporan. 
7) Menafsirkan peta, menentukan lokasi-lokasi. 
8) Melakukan eksperimen, misalnya membuat sabun. 
9) Menilai informasi dari berbagai sumber, menentukan kebenaran atas 

pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan. 
10) Mengorganisasikan bahan bacaan sebagai persiapan diskusi atau 

laporan lisan. 
11) Mempersiapkan dan memberi laporan-laporan lisan yang menarik dan 

bersifat informatif. 
12) Membuat rangkuman, menulis laporan dengan maksut tertentu. 
13) Mempersiapkan daftar bacaan yang digunakan dalam belajar. 
14) Men-skin bahan untuk menyusun subjek yang menarik untuk studi 

lebih lanjut. 
e. Mengapresiasi literatur 

1) Membaca cerita-ceri ta yang menarik. 
2) Membaca bacaan untuk kesenangan dan informasi. 

f. Ilustrasi dan konstruksi 



 

1) Membuat chart dan diagram. 
2) Membuat blue print. 
3) Mengngambar dan membuat peta, relief map, pictorial map. 
4) Membuat poster. 
5) Membuat ilustrasi, peta, dan diagram untuk sebuah buku. 
6) Menyusun rencana permainan. 
7) Menyiaplkan suatu frieze. 
8) Membuat artikel untuk pameran. 

g. Bekerja menyiapkan informasi 
1) Menyarankan cara-cara penyajian informasi yang menarik. 
2) Menyensor bahan-bahan dalam buku. 
3) Menyusun bulletin board  secara up to dete. 
4) Merencanakan dan melaksanakan suatu program assembly. 
5) Menulis dan menyajikan dramatisas.23 

 
3. Tujuan Aktivitas Belajar 

Untuk mencapai tujuan belajar terutama harus diciptakan sistem 

lingkungan belajar yang tertentu pula. Karena tujuan belajar merupakan 

pengembangan nilai-nilai refleksi gerak. Agar tidak menimbulkan keracunan, 

akan dikemukakan tujuan dalam aktivitas belajar yaitu untuk mendapatkan 

pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan serta pembentukan sikap.24 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemikiran pengetahuan 

dan kemampuan berpikir sebagian yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata 

lain tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan 

pengetahuan, sebaliknya kemampuan berpikir akan memperkaya 

pengetahuan. Tujuan inilah yang memiliki kecenderungan lebih besar 

perkembangannya dalam kegiatan belajar. 

                                                             
23 Ibid, hal.173 
24 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op. Cit, hal. 28-29 



 

Dalam halini kegiatan guru sebagai pengajar lebih menonjol, dengan 

diberikan pengetahuan peserta didik dapat menambah pengetahuan sekaligus 

akan mencarinya sendiri untuk mengembangkan cara berpikir dalam 

memperkaya pengetahuannya. Penanaman konsep dan keterampilan yang 

bersifat jasmani maupun rohani. Ketrampilan jasmani adalah ketrampilan-

ketrampilan yang dapat dilihat, diamati, sehingga akan menitikberatkan pada 

keterampilan gerak dari anggota tubuh seseorang yang sedang belajar. 

Termasuk dalam hal inimasalah teknis dan pengulangan. Sedangkan 

keterampilan rohani lebih rumit, karena tidak selalu berurusan dengan 

masalah-masalah keterampilan yang dapat dilihat,akan tetapi lebih abstrak. 

Menyangkut persoalan-persoalan penghayatan dan keterampilan berpikir serta 

kreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan suatu masalah atau konsep. 

Keterampilan itu memang dapat didik yaitu dengan melatih 

kemampuanlebih banyak. Demikian juga menggunakan perasaan melalui 

bahasa tulis ataulisan. Bukan soal kosakata atau tata bahasa, semua 

memerlukan banyak latihan. Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku, 

dan pribadi peserta didik, guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam 

pendekatannya. Untuk inidibutuhkan kecakapan mengarahkan motivasi dan 

berpikir dengan tidak lupa menggunakan pribadi guru itu sebagai contoh 

teladan. Dalam interaksi belajar mengajar guru akan senantiasa diobservasi, 

dilihat, didengar dan ditiru semua prilakunya oleh para peserta 

didiknya.pembentukan sikap mental dan prilaku peserta didik, tidak akan 



 

terlepas dari soal penanaman  nilai-nilai itu, peserta didik akan tumbuh 

kesadaran dan kemampuannya untuk mempraktikan segala sesuatu yang 

sudah dipelajari. Jadi intinya tujuan belajar adalah ingin mendapatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan penanaman sikap mental dan nilai-nilai. 

Para ahli pengajaran dalam menetapkan perihal prinsip-prinsip dalam 

aktivitas belajar banyak perbedaan, akan tetapi perbedaan tersebut tidak 

menyimpang dari pengertian belajar itu sendiri. Seperti pendapat yang 

menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam aktivitas belajar yaitu: 

a. Proses belajar adalah kompleks namun terorganisasi. 
b. Motivasi sangat penting dalam belajar. 
c. Belajar  dari yang sederhana mengikuti kepada yang kompleks. 
d. Belajar melibatkan program proses perbedaan sebagai respon.25 

 
Sedangkan prinsip-prinsip dalam aktivitas belajar yang mendapat 
dukungan dari para ahli psikologi modern, yaitu: 
1) Belajar selalu dimulai dengan suatu masalah dan berlangsung sebagai 

usaha untuk meemcahkan masalah itu. 
2) Proses belajar selalu merupakan usaha untuk memecahkan suatu 

masalah secara bersungguh-sungguh dengan menangkap atau 
memahami hubungan antara bagian-bagian masalah itu. 

3) Belajar itu berhasil bila disadari telah ditemukan hubungan diantara 
unsur-unsur dalam masalah itu, sehingga diperoleh wawasan.26 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip 

dalam aktivitas belajar itu merupakan hal yang sangat kompleks. Di mana 

belajar itu timbul karena adanya suatu masalah, untuk memecahkan 

masalah itu perlu adanya suatu reaksi yang berupa motivasi dan dilakukan 
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secara terorganisasi, dimulai dari yang sederhana menuju kepada yang 

kompleks dan didukung dengan datangnya respon sehingga akan tampak 

keberhasilannyadengan bertambahnya wawasan. 

4. Nilai Aktivitas dalam Pengajaran 

 Penggunaan asas aktifitas besar nilainya bagi pengajaran para siswa, 

oleh karena itu: 

a. Para siswa mencara penggalaman sendiri dan langsung menggalami 
sendiri. 

b. Berbuat sendiri akan menggembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara 
integral. 

c. Memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan siswa. 
d. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri. 
e. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi 

demokratis. 
f. Mempercepat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara 

orang tua dengan guru. 
g. Pengajaran diselenggarakan secara realitas dan konkret sehingga 

meggembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindkan 
verbalitas. 

h. Pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktifitas dalam 
kehidupan di masyarakat.27 

5. Penggunaan  Aktivitas Belajar dalam Penggajaran 

Asas aktivitas digunakan dalam semua jenis metode menggajar, baik 

metode dalam kelas maupun metode menggajar di luar kelas. Hanya saja 

penggunaanya dilaksanakan dalam bentuk yang berlain-lainan sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan disesuaikan pula pada orientasi sekolah yang 

menggunkan jenis kegiatan. 

a. Sekolah tradisionalmenggunakan asas ini dalam bentuk mendengarkan, 
menulis, dan oral dalam hal-hal yang sangat terbatas. 
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b. Sekolah maria Montessori, menggunakan asas ini dalam kegiatan bermain 
dan menggenal benda-benda. 

c. Killpatrick, menggunkan asas ini dalam berproyek. Menurut pendapat nya 
proyek terdiri dari 4 macam, yakni: 
a) Tipe kesatu: Construction on creatif projec, bertujuan 

menggembangkan ide-ide atau merealisasikan sustu ide dalam suatu 
bentuk tertentu. 

b) Tipe kedua:  The appreciation on enjoyment project, bertujuan 
menikmati penggalaman-penggalaman aesthetis. 

c) Tipe ketiga: The problem project, bertujuan memecahkan suatu 
kesulitan intelektual. 

d) Tipe keempat: The drill or afeciafic project, bertujuan memperoleh 
pengalaman dan keterampilan tertentu.28 

 
6. Aktivitas- Aktivitas Belajar Siswa 

  Belajar bukanlah berproses dalam kehampaan. Tidak pula pernah sepi 

dari berbagai aktifitas. Tidak pernah terlihat orang yang belajar tanpa 

menggakibatkan aktifitas raganya. Apalagi bila aktifitas belajar itu 

berhuhubungan dengan masalah belajar menulis, mencatat, memandang, 

membaca, mengingat, berfikir, latihan atau praktek, dan sebagai nya. Dalam 

belajar, seseorang tidak akan dapat menghindarkan diri dari suatu situasi, 

Situasi akan menentukan aktifitas apa yang akan di lakukan dalam rangka 

belajar. Bahkan situasi itulah yang mempenggaruhi dan menentukan aktifitas 

belajar apa yang dilakukan kemudian. Setiap situasi di manapun dan 

kapanpun memberikan kesempatan belajar kepada seseorang. Oleh karena 

itulah, berikut ini dibahas beberapa aktifitas belajar. Sebagai berikut. 

a. Mendengar 
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 Mendengar adalah salah satu aktifitas belajar. Setiap orang yang belajar 

disekolah pasti ada aktifitas mendengar. Ketika seorang guru menggunakan 

metode ceramah, maka setiap siswa atau mahasiswa diharuskan 

mendengarkan apa yang guru (dosen) sampaikan . Menjadi pendengar yang 

baik dituntut dari mereka.  

b. Memandang 

 Memandang adalah megarahkan penglihatan ke suatu objek, Aktifitas 

memandang berhubungan erat dengan mata. Karena dalam memandang itu 

matalah yang memegang peranan penting.   

c. Meraba, Membau, dan Mencicipi 

 Aktivitas meraba, membau, dan mengecap adalah indra manusia yang 

dapat dijadikan sebagai alat untuk kepentingan belajar. Artinya aktivitas 

meraba, membau, dan mengecap dapat memberikan kesempatan bagi 

seseorang untuk belajar. 

d. Menulis atau Mencatat 

 Menulis atau mencatat merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari 

aktivitas belajar. Dalam pendiikan tradisioanal kegiatan mencatat 

merupakan aktvitas yang sering dilakukan. Walaupun pada waktu tertentu 

seseorang harus mendengrkan isi ceramah, namun dia tidak bias 

mengabaikan masalah mencatat hal-hal yang dianggap penting .  

e. Membaca 



 

 Aktivitas membaca adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan selama 

belajar disekolah ataupun di perguruan tinggi. Membaca di sini tidak mesti 

membaca buku belaka, tetapi juga membaca majalah, koran, tabloid, 

jurnal-jurnal hasil penelitian, catatan hasil belajar atau kuliah, dan hal-hal 

lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan studi. 

f. Membuat Ikhtiar atau Ringkasan dan Menggaris bawahi 

 Banyak orang yang merasa terbantu dalam belajarnya karena menggunakan 

ikhtiar-ikhtiar materi yang dibuatnya. Ikhtiar atau ringkasan ini memang 

dapat membantu dalam hal mengingat atau mencari kembali materi dalam 

buku untuk masa-masa yang akan datang. Untuk keperluan belajar yang 

intensif, bagaimanapun juga hanya membuat ikhtiar adalah belum cukup. 

Sementara membaca, pada hal-hal yang penting perlu diberi garis bawah 

(underlining) 

 g. Mengamati Tabel-tabel, Diagram dan Bagan-Bagan 

 Dalam buku ataupun di lingkungan ini sering dijumpai table-tabel, 

diagram, ataupun bagan-bagan. Materi non-verbal semacam ini sangat 

berguna bagi seseorang dalam mempelajari materi yang relevan. Demikian 

pula gambar-gambar, peta-peta, dan lain-lain dapat menjadi bahan ilustratif 

yang memabantu pemahaman seseorang tentang suatu hal.29 
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7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses aktivitas belajar adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor Intern  

Faktor yang bersumber dari diri sendiri, yang meliputi: 

1) Kesehatan 

2) Tingkat kecerdasan 

3) Perhatian 

4) Minat 

5) Bakat 

b. Faktor Ekstern  

Faktor yang bersumber dari luar individu, yang meliputi: 

1) Keluarga  

Meliputi: orang tua, suasana rumah/keluarga, keadaan ekonomi 

keluarga 

2) Sekolah 

Meliputi: cara penyajian materi pelajaran oleh guru, metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru, standar pelajaran, 

kelengkapan alat pelajaran, sumber belajar, kurikulum sekolah, 

lingkungan sekolah, disiplin sekolah. 

 

 



 

3) Masyarakat 

Meliputi: media massa, teman bergaul, aktivitas peserta didik di 

masyarakat.30 

Adapun faktor-faktor yang sering mempengaruhi aktivitas belajar 

peserta didik itu pada umumnya dikarenakan adanya empat faktor yaitu: 

a) Faktor yang bersumber dari dalam dirinya sendiri 

b) Faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah 

c) Faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga 

d) Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat.31 

8. Indikator Aktivitas Belajar 

Menurut Kunandar  aktivitas adalah keterlibatan peserta didik dalam 

bentuk sikap, minat, perhatian, partisifasi, dan adanya interaksi antara peserta 

didik dan guru serta teman dan kegiatan pembelajaran guna menunjang 

keberhasilan proses belajar mengajar dan memperoleh dari kegiatan tersebut. 

Adapun 5 indikator aktivitas belajar menurut Kunandar antara lain: 

6. Antusias/ semangat mengikuti pembelajaran 

7. Menampakkan keceriaan dan kegembiraan dalam belajar 

8. Melakukan kerjasama dalam kegiatan diskusi kelompok 

9. Mengajukan pertanyaan 
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10. Aktif mengerjakan tugas. 32 

Berdasarkan aktivitas tersebut merupakan komponen –komponen 

aktivitas yang mampu melatih peserta didik untuk mengembangkan daya 

pikirnya, pembelajaran Bahasa Indonesia bagi peserta didik berperan sebagai 

sarana untuk mengembangkan daya wawasan keilmuan. 

C. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

1. Pengertian Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran merupakan upaya memebelajarkan peserta didik. 

Kegiatan pengupayaan ini akan mengakibatkan peserta didik dapat 

mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap 

pengajar harus memiliki keterampilan dalam memilih strategi pembelajaran 

untuk setiap jenis kegiatan pembelajaran.33 

2. Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah keterampilan 

komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi, kemampuan yang 

dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan 

mengekspresikan diri dengan bahasa.34 

 

 

                                                             
32 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesioonal 

Guru, (Raja Grafindo Persada, 2011), h. 277 
33 Online tersedia di http//endonese.wordpress.com diakses (27 Maret 2017 pukul 10.47 WIB) 

34 Ibid  



 

D. Penelitian yang Relevan 

 Suatu penelitian dapat mengacu pada penelitian-penelitian yang  telah 

dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat dijadiakan tititk tolak dalam melakukan 

penelitian. Oleh sebab itu, tinjauan terhadap  penelitian terdahulu sangat penting 

untuk mengetahui relevansi, diantaranya : 

1. Yang dilakukan oleh H. Abdullah pada tahun ajaran 2012/2013 yang 

berjudul “Penerapan Metode Sosiodrama untuk Meningkatkan Aktivitas 

Belajar pada Mata Pelajaran PAI Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 007 

Mandi Angin Kecamatan Minas kabupaten Siak”. Menyimpulkan bahwa 

penerapan metode sosiodrama dapat dilakukan untuk memberikan variasi 

dalam hal mengurangi kejenuhan siswa dalam proses pembelajaran dengan 

metode yang digunakan oleh guru dan dapat meningkatkan aktivitas belajar 

PAI siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 007 Mandi Angin Kecamatan 

Minas kabupaten Siak. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi Mahasiswa Universitas Riau Tahun 

2009 dengan judul skripsi “Upaya Meningkatkan Hasil Beajar Bahasa 

Indonesia dengan Menerapkan Model Pembelajaran Sosiodrama Pada Siswa 

Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 111 Pekanbaru”. Menyimpulkan bahwa 

peningkatan hasil belajar siswa meningkat setelah dilakukan pembelajaran 

engan menggunakan model pembelajaran sosiodrama, sedangakan 

ketuntansan secara klasikal juga mengalami peningkatan, dimana sebelum 



 

tindakan  persentase ketuntasan hanya 50% setelah dilakukan tindakan  pada 

siklus I menjadi 64,3% dan pada siklus II meningkat menjadi 94,3%. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa meningkatkan aktivitas belajar siswa  ditentukan oleh peserta didik 

dan juga metode dan strategi yang digunakan. Untuk itu guru harus selalu 

memperhatikan metode yang cocok untuk digunakan. Dengan menggunakan 

metode yang tepat peserta didik diharapkan senang terhadap proses 

pembelajaran. 

E. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang perlu 

diuji kebenarannya melalui analisis. Hipotesis merupakan praduga awal yang 

digunakan sebagai jawaban sementara atas hasil penelitian yang akan 

dilakukan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Penerapan Metode Sosiodrama dapat Meningkatan Aktivitas Belajar Peserta 

Didik Kelas V C Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di MIN 6 Ulum Sukamaju 

Kecamatan Jatiagung  Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017” 

 

  



 

BAB III 
METODE PENELITIAN  

 

A. Sifat dan Jenis Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas atau (PTK) (Classroom Action Research) 

memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untukmeningkatkan mutu 

pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. Ada beberapa 

pengertian dari penelitian tindakan kelas, yaitu sebagai berikut: 

1. Kurt Levin : penelitian tindakan adalah suatu rangkaian langkah yang terdiri 
atas empat tahap, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

2. Kemmis dan Mc. Taggart: penelitian tindakan adalah suatu bentuk self-inquiry 
kolektif yang dilakukan oleh para partisipan di dalam situasi sosial untuk 
meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari praktik sosial atau pendidikan 
yang mereka lakukan, serta mempertinggi pemahaman mereka terhadap 
praktik dan situasi di mana praktik itu dilaksanakan. 

3. Elliot: penelitian tindakan sebagai kajian dari sebuah situasi sosial dengan 
kemungkinan tindakan untuk memperbaiki kualitas situasi sosial tersebut.35 

 
Dari pengertian penelitian tindakan kelas di atas, dapat disimpulkan 

bahwa adanya partisipasi dari penelitian dalam suatu program atau kegiatan, 

adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan. 

Penelitian tindakan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan 

baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan 

penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual yang lain.36  

                                                             
35 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas ( Raja Grafindo Persada: Jakarta), 

2013, hal. 41 
36 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Raja Grafindo Persada: Jakarta), 2011, hal. 

94 



 

Dalam penelitian tindakan kelas ada tiga unsur atau konsep, yakni sebagai 

berikut: 

a. Penelitian adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui 
metodologi ilmiah dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis untuk 
menyelesaikan suatu masalah. 

b. Tindakan adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu 
yang berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki atau 
meningkatkan matu atau kualitas proses belajar mengajar. 

c. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima 
pelajaran yang sama dari seorang guru.37 Penelitian tindakan berasal dari 
istilah bahasa action research.  

 

Penelitian ini merupakan perkembangan baru yang muncul pada tahun 

1940-an sebagai salah satu model penelitian yang muncul di tempat kerja, 

tempat di mana peneliti melakukan pekerjaan sehari-hari. Ada beberapa 

keunggulan ketika seorang guru melakukan penelitian dengan menggunakan 

metode tindakan, yaitu sebagai berikut: 

1) Mereka tidak harus meninggalkan tempat kerjanya. 
2) Mereka dapat merasakan hasil dari tindakan yang telah direncanakan 
3) Bila perlakuan dilakukan pada responden maka responden dapat merasakan 

hasil perlakuan dari penelitian tindakan tersebut38 

Dilakukannya PTK adalah dalam rangka guru bersedia untuk 

mengintrospeksi, bercermin, merefleksi atau mengevaluasi dirinya sendiri 

sehingga kemampuannya sebagai guru diharapkan cukup profesional. 

                                                             
37 Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas (Raja Grafindo Persada: Jakarta), 2011, hal 45 

38 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bumi Aksara: Jakarta), 2012, hal. 210 



 

Dilaksanakannya PTK, berarti guru juga berkedudukan sebagai peneliti, yang 

senantiasa bersedia meningkatkan kualitas kemampuan mengajarnya.39 

B. Setting Penelitian dan Karakteristik Subjek Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini direncanakan di kelas V C MIN 6 Ulum Sukamaju Kecamatan 

Jatiagung Lampung Selatan. Peneliti mengambil tempat di lokasi ini karena 

berbagai macam alasan diantaranya: 

a. Masalah yang terjadi ada di kelas V C MIN 6 Ulum Sukamaju Kecamatan 

Jatiagung Lampung Selatan. 

b. Masalah yang terjadi adalah pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 

V C 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan dari bulan Februari  sampai dengan bulan Maret 

2017 dengan mengambil lokasi yakni di kelas V C MIN 6 Lampung Selatan.  

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas V C MIN 6 Ulum Sukamaju 

Kecamatan Jatiagung Lampung Selatan yang berjumlah 21 orang. 

C. Rencana Tindakan 

 Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini peneliti membuat rencana 

penelitian dengan menggunakan 2 (dua) siklus yaitu siklus I dan siklus II 

                                                             
39 Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas (Yrama Widya: Bandung), 2009, hal 87 



 

menerapkan empat langkah yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, serta 

refleksi. Adapun gambaran umum siklus I dan siklus II dalam penelitian ini dapat 

dilihat melalui bagan berikut ini: 

Gambar I 
Siklus PTK Spiral Tindakan Kelas (adaptasi dari Hopkins, 1993:48)40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Rineka Cipta: Jakarta), 

2006. Hal. 114 
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Berikut adalah penjelasan secara garis besar dari rencana tindakan 

dalam penelitian ini: 

Siklus I 

1. Perencanaan 

Rencana merupakan serangkaian tindakan terencana untuk meningkatkan 

apa yang telah terjadi. Dalam penelitian tindakan, rencana tindakan harus 

berorientasi ke depan. Perencana juga harus menyadari sejak awal bahwa 

tindakan sosial pada kondisi tertentu tidak dapat diprediksi dan 

mempunyai resiko. Oleh karena itu, perencanaan yang dikembangkan 

harus fleksibel untuk mengadopsi pengaruh yang tidak dapat dilihat dan 

rintangan yang tersembunyi. Perencanaan dalam penelitian tindakan 

sebaiknya lebih menekankan pada sifat-sifat strategis yang mampu 

menjawab tantangan yang muncul dalam perubahan sosial dan mengenal 

rintangan yang sebenarnya. 

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini meliputi: 

a. Mempersiapkan siklus yang akan digunakan 

b. Membuat perencanaan pembelajaran (RPP) dengan metode 

sosiodrama 

c. Menyusun lembar observasi  aktivitas proses pembelajaran 

d. Membuat lembar kerja peserta didik yang akan diselesaikan oleh 

kelompok sosiodrama  



 

e. Menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator aktivitas 

belajar dengan menggunakan kelompok sosiodrama 

2. Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan tindakan ini merupakan proses pembelajaran dengan 

menerapkan metode pembelajaran sosiodrama. Adapun tahap pelaksanaan 

adalah sebagai berikut: 

a. Guru memulai pembelajaran dengan membaca doa dan memberi salam 

kepada peserta didik kemudian memeriksa kehadiran peserta didik 

b. Guru melakukan apersepsi kepada peserta didik tentang materi yang 

akan disampaikan 

c. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik, dengan memberitahu 

pentingnya materi yang akan dipelajari 

d. Guru menjelaskan materi secara singkat 

e. Guru membagi kelompok-kelompok secara berbeda-beda agar peserta 

didik nantinya dapat saling bekerja sama 

f. Guru memilihkan peran (pemegang peranan/aktor) kepada peserta 

didik 

g. Guru mempersiapkan pengamat yang dipilih dari peserta didik yang 

ada di kelas 

h. Guru mempersiapkan tahapan pemeranan 

i. Guru mengawasi jalannya pemeranan yang dilakukan oleh peserta 

didik 



 

j. Guru menugaskan untuk berdiskusi tentang kegiatan pemeranan 

tersebut dan melaksanakan evaluasi setelah pemeranan 

k. Guru memberikan penghargaan kepada peserta didik atas aktifnya 

dalam proses pembelajaran melalui metode sosiodrama 

3. Pengamatan 

Dalam penelitian ini pengamat, dilakukan terhadap jalannya kegiatan 

pembelajaran melalui metode sosiodrama. Pengamatan dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah disediakan. Tujuan dari 

pengamatan ini adalah untuk mengetahui aktivitas belajar peserta didik 

dengan menggnakan metode sosiodrama. Hasil pengamatan yang 

diperoleh digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaranpada siklus 

berikutnya. 

4. Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan menganalisis, memahami, dan membuat 

perbaikan berdasarkan pengamatan dan catatan lapangan. Refleksi 

berguna untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan, apabila 

telah tercapai target yang diinginkan, maka siklus penelitian terhenti. 

Tetapi jika belum maka siklus tindakan di ulangi dengan memperbaiki 

perencanaan.  

Siklus II 

Pelaksanaan siklus II berdasarkan hasil refleksi dari siklus I. Siklus II 

dilaksnakan apabila proses pembelajaran pada siklus I kurang memuaskan, 



 

di mana hasil aktivitas belajar peserta didik masih belum maksimal. Pada 

dasarnya, siklus II adalah memperbaiki kelemahan-kelemahan pada siklus 

I dengan materi yang berbeda. 

D. Data dan Alat Pengumpul Data 

1. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ada 2 macam 

yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Pengamatan dan 

pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat atau berlangsungnya 

peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, disebut 

observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan 

yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan 

diselidiki.41 Teknik observasi yang digunakan peneliti adalah teknik observasi 

langsung yaitu observasi yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang 

diteliti. Teknik observasi ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum 

MIN 6 Lampung Selatan dan untuk mengetahui bagaimana guru mengajar di 

dalam kelas. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Studi dokumen 

                                                             
41 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, ( Bandung: Alfabeta, 
2009), hal. 159 



 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi. Dokumen-dokumen 

yang dikumpulkan melalui metode ini adalah dokumen-dokumen MIN 6 

lampung Selatan yang berfungsi sebagai penunjang penelitian. 

E. Indikator Keberhasilan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dapat dikatakan berhasil apabila  

aktivitas belajar peserta didik telah mencapai 80%. 

F. Analisis Data 

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Teknik 

analisa ini dilakukan dengan teknik membandingkan fakta yang ada di lapangan 

dengan teori yang ada. Membandingkan dengan data yang dihasilkan dari sumber 

daya yang lain. Data kualitatif yang didapat meliputi hasil aktivitas belajar 

peserta didik dengan kinerja guru. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

dengan teknik deskriptif dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Kegiatan menyeleksi data sesuai dengan fokus masalah. Pada tahap ini, guru atau 

peneliti membuang data yang tidak sesuai dengan variabel. 

2. Mendeskripsikan data 

Dalam mendeskripsikan data peneliti dapat membuat dalam bentuk naratif 

sehingga data yang telah diperoleh menjadi bermakna. 

3. Kemudian memberikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh berdasarkan 

deskripsi data.42 

 

  

                                                             
42 M Basrowi, Prosedur Penelitian Tindakan (Jenggala Pustaka Utara: Kediri), 2006, hal. 

243 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Profil MIN 6 Lampung Selatan 

1. Latar Belakang Madrasah 

        Pembangunan merupakan proses perubahan yang berencana menuju 

cita-cita mulia, yakni keadaan yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. 

Bagi masyarakat Indonesia pembangunan memiliki arti yang sangat penting, 

karena hanya melalui pembangunan itulah kita dapat mencapai perubahan ke 

arah kehidupan yang lebih baik dalam segi materil atau spiritual. Pelaksanaan 

pembangunan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintahan, tetapi 

seluruh komponen bangsa yang meliputi aparat pemerintah dan seluruh 

lapisan masyarakat yang bahu-membahu mencurahkan segala pikiran, daya, 

dan dana demi terwujudnya masyarakat yang adil makmur, sejahtera lahir dan 

batin.  

 Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasioanl berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 



 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, sehingga nantinya menjadi 

warga negara yang berdemokratis serta bertanggungjawab. Pemerintah telah 

berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan,baik 

pendidikan formal maupun nonformal. Mulai dari taman kanak-kanak sampai 

perguruan tinggi. Untuk menyelenggarakan pendidikan, masyarakat telah 

mengakui memperoleh kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan 

sebagai peran serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa demikian 

pula MIN 6 Lampung Selatan telah berusaha berperan serta meningkatkan 

mutu pendidikan. MIN 6 Lampung Selatan sebagai bahan dari lembaga 

pendidikan yang ada juga mengemban tugas mulai terutama dalam rangka 

mensukseskan wajib belajar 9 tahun. 

2. Sejarah Singkat Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 Lampung Selatan   

 Madrasah Ibtidaiyah Negeri ( MIN ) 6 Lampung Selatan sebelum menjadi 

Negeri adalah Madrasah Swasta yang berdiri pada tahun 1979 yang bernama 

Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Dusun Sukamaju Desa Sinar Rejeki 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dalam keadaan 

sangat sederhana, gedung beratapkan alang-alang yang dirintis oleh para 

tokoh masyarakat serta tokoh agama dengan sabar dan tabah untuk 

membangun/mengelola Madrasah tersebut. 



 

Dengan keadaan peserta didik yang selalu bertambah maka Madrasah 

semakin maju ( Hidup ), kemudian pada tahun 1984 Madrasah Ibtidaiyah  

Raudlatul Ulum Dusun Sukamaju Desa Sinar Rejeki Kecamatan Tanjung 

Bintang Kabupaten Lampung Selatan mendapat bantuan dari Pemerintah dua  

kelas  menjadi tiga kelas. Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Dusun 

Sukamaju Desa Sinar Rejeki Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan ini di kepalai oleh Bapak Abdul Karim (Alm)  dengan 

tenaga guru yang seadanya. 

Madrasah Ibtidaiyah Raudalutul Ulum Dusun Sukamaju Desa Sinar 

Rejeki Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan  menjadi 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri ( MIN ) Ulum Sukamaju (MIN 6 Lampung 

Selatan)  Dusun Sukamaju Desa Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan  pada tahun 1995 dan didirikan diatas tanah 

seluas kurang lebih 3.675.M2. Selanjutnya MIN 6 Lampung Selatan 

kabupaten Lampung Selatan setelah berdiri sudah 3 kali mengalami 

pergantian kepala sekolah.Tabel 2 

Kepala MIN 6 Lampung Selatan Setiap Periode 
No Nama Periode 
1 Abdul Karim 1979-1995 
2 Musodiq, A. Ma 1995-2008 
3 Agus Tami, S. Ag 2008-2014 
4 Nazron, S. Ag, MM 2014 sampai sekarang 

Sumber : Dokumentasi Profil MIN 6 Lampung Selatan 



 

3. Visi dan Misi MIN 6 Lampung Selatan 

a. Visi  

1) Menjadikan MIN 6 Lampung Selatan sebagai tempat pendidikan 

yang mampu membimbing para peserta didik kearah insan yang 

beriman,bertaqwa, ikhlas, memiliki pengetahuan dan ketrampilan 

sesuai jenjang pendidikan. 

2) Menjadikan MIN 6 Lampung Selatan sebagai tempat pendidikan 

yang menjadi idola bagi masyarakat karena fasilitasnya memadai 

disertai manajemen yang terbuka. 

b. Misi  

“Menyiapkan peserta didik yang bermutu berwawasan IMTAQ, IMTEK, 

untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

sesuai kemampuan dan minatnya”. 

4. Sarana dan Prasarana MIN 6 Lampung Selatan  

        Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah meliputi sarana pokok dan 

sarana penunjang yang di gunakan untuk kelancaran jalan nya kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang 

dimiliki MIN 6  Lampung Selatan antara lain sebagai berikut:  

 

 



 

Tabel 3 

Sarana dan Prasarana MIN 6 Lampung Selatan Tahun 2016/2017 

No 
Jenis 
Sarana dan 
Prasarana 

Jumlah 

Keadaan 

Baik 
Rusak 

Rin
gan 

1 Ruang 
belajar 6 6  

2 Ruang 
perpustakaan 1  1 

4 
Ruang 
kepala 
sekolah 

1 1  

5 Ruang guru 1  1 

6 
Ruang 
kesehatan 
(UKS) 

1 1  

7 Kamar madi 
/WC guru 1  1 

8 Kamar madi 
/WC siswa 1 1  

9 Gudang 1  1 

11 

Tempat 
bermain / 
tempat olah 
raga 

1  1 

12 Tempat 
ibadah 1 1  

      Sumber : Dokumentasi Profil MIN 6 Lampung Selatan 



 

 
5. Keadaan Guru MIN 6 Lampung Selatan 

       Jumlah guru dan karyawan MIN 6 Lampung Selatan tahun pelajaran 2016/2017 ada 

22 orang dengan rincian sebagai berikut: 

a. 18 orang guru 

b. 1 orang tenaga administrasi 

c. 3 orang tenaga lainnya 

Tabel 3 

Data Keadaan Guru dan Karyawan MIN 6 Lampung Selatan 
No Nama Pendidikan  Jabatan 
1 Nasroni, S. Ag, 

MM 

S2 
Manaje

men 

Kepala 
Madrasa
h 

2 Sri Mulyani, 
S.Pd.I 

S1 PAI Guru 

3 Carki Nurhayati, 
S.Pd.I  

S1 PAI Guru 

4 Herlinda, S.Pd. I S1 PAI Guru 
5 Sudirman, S.Pd.I  S1 PGMI Guru 
6 Rezi 

Gushanafiah  
SMA Tata Usaha ( 

TU ) 
7 Umi Zubaedah, 

S.Ag   
S2 Guru 

8 Sri Hidayati, 
S.Pd.I 

S1 PAI Guru 

9 Risdiyanti, S.Ag  S1 PGMI Guru 
10 Asih Margono, 

A.Ma  
D3 Guru 

11 Rohmanto  S1 PGSD Guru 
12 

Mulyani, S. Pd I  
S1 

Matemat
ika 

Guru 

13 Wardiyo, S. Pd I  S1 PAI Guru 



 

14 Sri Wasiati  S1 PGMI Guru 
15 Slamet Sajidin, 

A. Ma 
D3 Guru 

16 Susiyami, S. Pd I S1 PAI Guru 
17 Susatun, A.Md D3 Guru 
18 Yuli Tamayanti 

S.Pd I 
S1 PAI Pustakawati 

19 Ahmad Bajuri 
S.Pd.I  

S1 
Matemat

ika 

Staf Tata 
Usaha 

20 Robiyatun, 
A. Ma 

D3 Guru 

21 Rizki 
Yolanda 

SMA Staff Tata 
Usaha 

22 Abdurrah
man 

SMA Petugas 
kebersiha
n 

  Sumber : Dokumentasi Profil MIN 6 Lampung Selatan  

6. Jumlah Peserta Didik MIN 6 Lampung Selatan 

               Pada tahun pelajaran 2016/2017 MIN 6 Lampung Selatan mempunyai 

murid 330 peserta didik terdiri dari: 

Tabel 4 

Jumlah Peserta Didik MIN 6 Lampung Selatan 

Sumber: Dokumentasi MIN 6 Lampung Selatan 

No Kelas Laki-laki Perempuan Total 
1 I 34 30 64 
2 II 27 15 42 
3 III 22 26 48 
4 IV 18 24 42 
5 V 35 40 75 
6 VI 30 29 59 
Total  166 164 330 



 

7. Situasi perpustakaan MIN 6 Lampung Selatan 

     Perpustakaan MIN 6 Lampung Selatan terletak di jalan raya sukamaju 

desa sinar rejeki kecamatan jati agung kabupaten lampung selatan memiliki 

luas 15 x 10 m. perpustakaan sekolah berada di MIN 6 Lampung Selatan 

dikelola oleh 1 pegawai. Adapun fasilitas yang di miliki oleh perpustakaan 

adalah seperti buku, lemari, rak buku, meja, kursi, lemari loker, buku panduan 

(teks) Koran, novel, dan atlas. 

B. Prosedur Penelitian  

1. Deskripsi awal  

Kegiatan untuk mendapatkan data awal sebelum melakukan penelitian, terlebih 

dahulu di lakukan orientasi dan observasi mengenai proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia  yang telah di lakukan pada tahun pelajaran 2016/2017. Dari 

observasi awal dapat di identifikasi bahwa dalam proses pembelajaran mata 

pelajaran Bahasa Indonesia masih banyak kelemahan, sehingga berakibat pada 

aktivitas peserta didik. Secara rinci kelemahan dalam proses pembelajaran yang 

berakibat pada aktivitas adalah: 

1) Aktivitas peserta didik pada pembelajaran Bahasa Indonesia masih rendah 

2) Guru masih menggunakan pola mengajar konvensional, yaitu pembelajaran 

terpusat pada guru sehingga peserta didik kurang berani berpartisipasi untuk 

bertanya dan mengemukakan ide atau pendapatnya. 

3)  



 

2. Refleksi Awal  

Dalam temuan observasi awal tersebut, maka perlu di lakukan perubahan pada 

proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dengan 

menggunakan metode sosiodrama. Penggunaan metode ini disesuaikan dengan 

kompetensi dasar, indikator dan materi dalam melaksanakan pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 

3. Persiapan pembelajaran  

Sebelum di laksanakan proses pembelajaran siklus I dan siklus II melalui 

penerapan metode sosiodrama dalam proses belajar di kelas V C di MIN 6 

Lampung Selatan, maka peneliti melakukan persiapan sebagai berikut: 

a. Menganalisis pokok bahasan atau materi yang akan di tuangkan dalam 

pembelajaran melalui penerapan metode sosiodrama. 

b. Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti pemetaan, silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada kurikulum 2006 

(KTSP) , lembar kerja siswa, lembar evaluasi yang terdiri dari soal dan kunci 

jawaban, sumber belajar (buku paket). 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas peserta didik 

selama pembelajaran berlangsung. 

 

 

 

 



 

C. Hasil Penelitian siklus I 

1. Siklus I 

a. Pertemuan I 

Pelaksanaan tindakan pertama (siklus I pertemuan I) di laksanakan pada hari 

selasa 8 februari 2017 pada pukul 13.00-14.30 materi yang di ajarkan pada 

pertemuan ini adalah “cerita kepahlawanan tentang Jenderal Sudirman “. 

1) Pendahuluan Siklus I (Pertemuan I)    

Kegiatan ini di awali dengan memberi salam dan mengajak peserta didik untuk 

berdoa sebelum memulai pelajaran, setelah itu peserta didik di absen satu 

persatu di lanjutkan dengan mengecek kesiapan peserta didik dalam 

perlengkapan belajar selanjutnya melakukan apersepsi dengan mengajak 

peserta didik menyebutkan nama-nama pahlawan nasional setelah itu guru 

menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran.  

2) Pelaksanaan  

Peneliti melaksanakan proses pembelajaran melalui penerapan metode 

sosiodrama. Pertama-tama guru mengajak peserta didik untuk menuju 

objek yang akan di jadikan bahan drama, sebelum peserta didik 

menerapkan metode sosiodrama ini terlebih dahulu guru menjelaskan dan 

menentukan cara belajar peserta didik pada melaksanakan proses belajar 

dengan menggunakan metode sosiodrama ini. Langkah selanjutnya peserta 

didik di bagi menjadi  beberapa kelompok dan setiap kelompok 

beranggotakan 5 orang peserta didik dan setiap kelompok di fasilitasi guru 



 

dengan lembar teks drama yang berisi tentang kisah pahlawan dalam 

kegiatan belajarnya. Kemudian setiap kelompok mempelajari teks drama 

yang telah dibagikan oleh guru. Setelah dipelajari dengan baik 

setiapkelompok maju dan mempraktikan cerita pahlawan yang ada di 

dalam teks yang telah diberikan oleh guru. Peneliti yang dalam hal ini juga 

bertindak sebagai guru mengamati jalannya pembelajaran di dalam kelas 

serta menjelaskan jika peserta didik belum mengerti dan mengalami 

kesulitan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya peserta didik dalam 

kelompoknya menceritakan hasil-hasil belajar untuk melengkapi dan 

memahami materi yang di pelajari. 

Tindak lanjut dari kegiatan belajar yaitu peserta didik membahas dan 

mendiskusikan hasil praktik dari cerita pahlawan yang telah diperankan. 

Peneliti peminta salah satu dari anggota kelompok  untuk 

mempresentasikan hasil diskusi tentang cerita pahlawan tersebut dan 

kelompok lain di beri kesempatan untuk menanggapi hasil kelompok yang 

sedang presentasi. Kemudian peserta didik bersama peneliti melakukan 

tanya jawab mengenai materi yang telah di berikan. Selanjutnya peneliti 

memberi penilaian terhadap kegiatan belajar peserta didik dan hasil-hasil 

yang di capainya di lanjutkan guru mengkonfirmasi materi yang belum di 

capai.  

 

 



 

3) Penutup  

Sebelum mengakhiri pelajaran peneliti bersama peserta didik menyimpulkan 

materi yang telah di ajarkan dan guru memberi penguatan serta motovasi 

kepada peserta didik. Dan berdoa bersama-sama peserta didik dan salam. 

b. Pertemuan 2 

Pelaksanaan tindakan kedua (siklus I pertemuan I1) di laksanakan pada hari selasa 

15 februari 2017 pada pukul 13.00-14.00 materi yang di ajarkan pada 

pertemuan ini adalah “cerita kepahlawanan tentang Pangeran Diponegoro “. 

1) Pendahuluan Siklus I (Pertemuan II)    

Kegiatan ini di awali dengan memberi salam dan mengajak siswa untuk 

berdoa sebelum memulai pelajaran, setelah itu peserta didik di absen satu 

persatu di lanjutkan dengan mengecek kesiapan peserta didik dalam 

perlengkapan belajar selanjutnya melakukan apersepsi dengan mengajak 

peserta didik menyebutkan sifat-sifat teladan dari pahlawan nasional 

kemudian setelah itu guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran.  

2) Pelaksanaan 

Peneliti melaksanakan proses pembelajaran melalui penerapan metode 

sosiodrama. Langkah selanjutnya peserta didik di bagi menjadi  beberapa 

kelompok dan setiap kelompok beranggotakan 5 orang peserta didik dan 

setiap kelompok di fasilitasi guru dengan lembar teks drama yang berisi 

tentang kisah pahlawan dalam kegiatan belajarnya. Kemudian setiap 



 

kelompok mempelajari teks drama yang telah dibagikan oleh guru. Setelah 

dipelajari dengan baik setiapkelompok maju dan mempraktikan cerita 

pahlawan yang ada di dalam teks yang telah diberikan oleh guru. Peneliti 

yang dalam hal ini juga bertindak sebagai guru mengamati jalannya 

pembelajaran di dalam kelas serta menjelaskan jika peserta didik belum 

mengerti dan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya 

peserta didik dalam kelompoknya menceritakan hasil-hasil belajar untuk 

melengkapi dan memahami materi yang di pelajari. 

Tindak lanjut dari kegiatan belajar yaitu peserta didik membahas dan 

mendiskusikan hasil praktik dari cerita pahlawan yang telah diperankan. 

Peneliti peminta salah satu dari anggota kelompok  untuk 

mempresentasikan hasil diskusi tentang cerita pahlawan tersebut dan 

kelompok lain di beri kesempatan untuk menanggapi hasil kelompok yang 

sedang presentasi. Kemudian peserta didik bersama peneliti melakukan 

tanya jawab mengenai materi yang telah di berikan. Selanjutnya peneliti 

memberi penilaian terhadap kegiatan belajar peserta didik dan hasil-hasil 

yang di capainya di lanjutkan guru mengkonfirmasi materi yang belum di 

capai.  

3) Penutup  

Sebelum mengakhiri pelajaran peneliti bersama peserta didik menyimpulkan 

materi yang telah di ajarkan dan guru memberi penguatan serta motovasi 

kepada peserta didik. Dan berdoa bersama-sama peserta didik dan salam. 



 

D. Data hasil observasi pada siklus I 

1. Aktivitas Belajar Peserta Didik Pertemuan I 

Dalam pelaksanaan tindakan siklus I petemuan I masih banyak kendala yang di 

temukan dan harus di perbaiki oleh peneliti. Dalam penerapan metode 

sosiodrama, aktivitas belajar peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran cenderung banyak yang pasif terhadap pertanyaan yang di 

ajukan oleh guru, kemudian dalam hal kelompok terlihat masih banyak yang 

diam dan malu-malu dalam memerankan tokoh dalam drama, hanya beberapa 

saja yang berperan dalam kelompok. 

Hal ini dapat di lihat dari tabel observasi  aktivitas di dalam pembelajaran berikut 

ini : 

Tabel 5 
Aktivitas Belajar Peserta Didik Siklus I Pertemuan I 

No  Aspek Yang Di Amati  Skor siklus 1 
Jumlah peserta didik 

Antusias/semangat mengikuti pembelajaran  13 
Menampakkan keceriaan dalam belajar 11 
Melakukan kerja sama dalam kegiatan diskusi 

kelompok  
8 

Mengajukan pertanyaan  10 
Aktif mengerjakan tugas  12 

Persentase  49,523% 
Jumlah  1040 
Kriteria aktivitas siswa  Rendah 

Data lengkap terdapat pada lampiran, berdasarkan tabel di atas pada 

siklus I pertemuan I aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran 



 

menunjukkan  persentase sebesar 49,375 . jika dilihat pada kriteria aktivitas 

peserta didik menunjukkan tingkat aktivitas masih “rendah” dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia melalui metode sosiodrama. 

2. Aktivitas Belajar Peserta Didik Pertemuan II 

Pada siklus 1 pertemuan II beberapa peserta didik sudah cukup aktif dalam 

diskusi kelompok dengan menggunakan metode sosiodrama dalam 

pembelajaran, beberapa peserta didik juga mulai aktif dalam menjawab-jawab 

pertanyaan dari kelompok lain serta tidak malu dalam memerankan tokoh 

pahlawan dalam drama yang diperankan. Hal ini dapat di lihat dari tabel 

observasi  aktivitas didalam pembelajaran berikut ini : 

Tabel 6 

Aktivitas Belajar Peserta Didik Siklus I Pertemuan II 
No  Aspek yang di amati  Skor siklus 1 

Jumlah peserta didik 
Antusias/semangat mengikuti pembelajaran   
Menampakkan keceriaan dalam belajar  
Melakukan kerja sama dalam kegiatan diskusi 

kelompok  
 

Mengajukan pertanyaan   
Aktif mengerjakan tugas  

Jumlah  1180 
Persentase   56,19% 
Peningkatan  6,667 
Kriteria aktivitas siswa  Cukup  

Sumber: Data terlampir 

Data lengkap terdapat pada lampiran, berdasarkan tabel di atas pada 

siklus I pertemuan II aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran 



 

menunjukkan nilai rata-rata persentase sebesar 56,25. Berarti ada peningkatan 

sebesar 6,875 dari siklus I pertemuan I, jika dilihat pada kriteria aktivitas 

peserta didik menunjukkan tingkat aktivitas masih “cukup” dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia melalui metode sosiodrama. 

2. Siklus II 

a. Pertemuan I 

Pelaksanaan tindakan pertama (siklus II pertemuan I) di laksanakan pada hari 

selasa 22 februari 2017 pada pukul 03.00-14.00 materi yang di ajarkan 

pada pertemuan ini adalah “wawancara dengan narasumber “  

1) Pendahuluan Siklus II (Pertemuan I)   

Kegiatan ini di awali dengan memberi salam dan mengajak peserta didik 

untuk berdoa sebelum memulai pelajaran, setelah itu peserta didik di 

absen satu persatu di lanjutkan dengan mengecek kesiapan peserta 

didik dalam perlengkapan belajar selanjutnya melakukan apersepsi 

dengan mengajak peserta didik menyebutkan nama-nama pahlawan 

nasional setelah itu guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran.  

2) Pelaksanaan  

Peneliti melaksanakan proses pembelajaran melalui penerapan metode 

sosiodrama. Pertama-tama guru mengajak peserta didik untuk menuju 

objek yang akan di jadikan bahan drama, sebelum peserta didik 

menerapkan metode sosiodrama ini terlebih dahulu guru menjelaskan 



 

dan menentukan cara belajar peserta didik pada melaksanakan proses 

belajar dengan menggunakan metode sosiodrama ini. Langkah 

selanjutnya peserta didik di bagi menjadi  beberapa kelompok dan setiap 

kelompok beranggotakan 5 orang peserta didik dan setiap kelompok di 

fasilitasi guru dengan lembar teks drama yang berisi tentang kisah 

pahlawan dalam kegiatan belajarnya. Kemudian setiap kelompok 

mempelajari teks drama yang telah dibagikan oleh guru. Setelah 

dipelajari dengan baik setiapkelompok maju dan mempraktikan cerita 

pahlawan yang ada di dalam teks yang telah diberikan oleh guru. 

Peneliti yang dalam hal ini juga bertindak sebagai guru mengamati 

jalannya pembelajaran di dalam kelas serta menjelaskan jika peserta 

didik belum mengerti dan mengalami kesulitan dalam proses 

pembelajaran. Selanjutnya peserta didik dalam kelompoknya 

menceritakan hasil-hasil belajar untuk melengkapi dan memahami 

materi yang di pelajari. 

Tindak lanjut dari kegiatan belajar yaitu peserta didik membahas dan 

mendiskusikan hasil praktik dari cerita pahlawan yang telah diperankan. 

Peneliti peminta salah satu dari anggota kelompok  untuk 

mempresentasikan hasil diskusi tentang cerita pahlawan tersebut dan 

kelompok lain di beri kesempatan untuk menanggapi hasil kelompok 

yang sedang presentasi. Kemudian peserta didik bersama peneliti 

melakukan tanya jawab mengenai materi yang telah di berikan. 



 

Selanjutnya peneliti memberi penilaian terhadap kegiatan belajar peserta 

didik dan hasil-hasil yang di capainya di lanjutkan guru mengkonfirmasi 

materi yang belum di capai.  

3) Penutup  

Sebelum mengakhiri pelajaran peneliti bersama peserta didik 

menyimpulkan materi yang telah di ajarkan dan guru memberi 

penguatan serta motovasi kepada peserta didik. Dan berdoa bersama-

sama peserta didik dan salam. 

b. Pertemuan II 

Pelaksanaan tindakan pertama (siklus II pertemuan II) di laksanakan pada hari 

selasa 01 maret 2017 pada pukul 13.00-14.00 materi yang di ajarkan pada 

pertemuan ini adalah “wawancara dengan narasumber”. 

1) Pendahuluan Siklus II (Pertemuan II)   

Kegiatan ini di awali dengan memberi salam dan mengajak peserta didik 

untuk berdoa sebelum memulai pelajaran, setelah itu peserta didik di 

absen satu persatu di lanjutkan dengan mengecek kesiapan peserta didik 

dalam perlengkapan belajar selanjutnya melakukan apersepsi dengan 

mengajak peserta didik menyebutkan nama-nama pahlawan nasional 

setelah itu guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran.  

 

 



 

2) Pelaksanaan  

Peneliti melaksanakan proses pembelajaran melalui penerapan metode 

sosiodrama. Pertama-tama guru mengajak peserta didik untuk menuju 

objek yang akan di jadikan bahan drama, sebelum peserta didik 

menerapkan metode sosiodrama ini terlebih dahulu guru menjelaskan 

dan menentukan cara belajar peserta didik pada melaksanakan proses 

belajar dengan menggunakan metode sosiodrama ini. Langkah 

selanjutnya peserta didik di bagi menjadi  beberapa kelompok dan setiap 

kelompok beranggotakan 5 orang peserta didik dan setiap kelompok di 

fasilitasi guru dengan lembar teks drama yang berisi tentang kisah 

pahlawan dalam kegiatan belajarnya. Kemudian setiap kelompok 

mempelajari teks drama yang telah dibagikan oleh guru. Setelah 

dipelajari dengan baik setiapkelompok maju dan mempraktikan cerita 

pahlawan yang ada di dalam teks yang telah diberikan oleh guru. 

Peneliti yang dalam hal ini juga bertindak sebagai guru mengamati 

jalannya pembelajaran di dalam kelas serta menjelaskan jika peserta 

didik belum mengerti dan mengalami kesulitan dalam proses 

pembelajaran. Selanjutnya peserta didik dalam kelompoknya 

menceritakan hasil-hasil belajar untuk melengkapi dan memahami 

materi yang di pelajari. 

Tindak lanjut dari kegiatan belajar yaitu peserta didik membahas dan 

mendiskusikan hasil praktik dari cerita pahlawan yang telah diperankan. 



 

Peneliti peminta salah satu dari anggota kelompok  untuk 

mempresentasikan tentang cerita pahlawan tersebut dan kelompok lain 

di beri kesempatan untuk menanggapi hasil kelompok yang sedang 

presentasi. Kemudian peserta didik bersama peneliti melakukan tanya 

jawab mengenai materi yang telah di berikan. Selanjutnya peneliti 

memberi penilaian terhadap kegiatan belajar peserta didik dan hasil-

hasil yang di capainya di lanjutkan guru mengkonfirmasi materi yang 

belum di capai.  

3) Penutup  

Sebelum mengakhiri pelajaran peneliti bersama peserta didik 

menyimpulkan materi yang telah di ajarkan dan guru memberi 

penguatan serta motovasi kepada peserta didik. Dan berdoa bersama-

sama peserta didik dan salam. 

E. Data hasil observasi pada siklus II 

1. Aktivitas Belajar Peserta Didik Pertemuan I 

Dalam pelaksanaan tindakan siklus II petemuan I masih banyak kendala yang 

di temukan dan harus di perbaiki oleh peneliti. Dalam penerapan metode 

sosiodrama, aktivitas belajar peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran cenderung banyak yang pasif terhadap pertanyaan yang di 

ajukan oleh guru, kemudian dalam hal kelompok terlihat masih banyak 

yang diam dan malu-malu dalam memerankan tokoh dalam drama, hanya 

beberapa saja yang berperan dalam kelompok. 



 

Hal ini dapat di lihat dari tabel observasi  aktivitas di dalam pembelajaran 

berikut ini : 

Tabel 7 

Aktivitas belajar siswa siklus II pertemuan I 
No  Aspek yang di amati  Skor siklus 1 

jumlah peserta didik 
Antusias/semangat mengikuti pembelajaran   
Menampakkan keceriaan dalam belajar  
Melakukan kerja sama dalam kegiatan diskusi 

kelompok  
 

Mengajukan pertanyaan   
Aktif mengerjakan tugas   

Jumlah  1440 
Persentase  68,571% 
Kriteria aktivitas siswa  Baik  

Sumber: Data terlampir 

Data lengkap terdapat pada lampiran, berdasarkan tabel di atas 

pada siklus II pertemuan I aktivitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran menunjukkan nilai rata-rata persentase sebesar 69,375. jika 

dilihat pada kriteria aktivitas peserta didik menunjukkan tingkat aktivitas 

masih “baik” dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia melalui 

metode soiodrama. 

2. Aktivitas Belajar Peserta Didik Pertemuan II 

Pada siklus II pertemuan II beberapa peserta didik sudah cukup aktif dalam 

diskusi kelompok dengan menggunakan metode sosiodrama dalam 

pembelajaran, beberapa peserta didik juga mulai aktif dalam menjawab-



 

jawab pertanyaan dari kelompok lain serta tidak malu dalam memerankan 

tokoh pahlawan dalam drama yang diperankan. Hal ini dapat di lihat dari 

tabel observasi  aktivitas didalam pembelajaran berikut ini : 

Tabel 8  

Aktivitas Belajar Peserta Didik Siklus II Pertemuan II 
No  Aspek yang di amati  Skor siklus II 

Jumlah peserta didik  
Antusias/semangat mengikuti pembelajaran   
Menampakkan keceriaan dalam belajar  
Melakukan kerja sama dalam kegiatan diskusi 

kelompok  
 

Mengajukan pertanyaan   
Aktif mengerjakan tugas   

Jumlah  1680 
Rata-rata  80% 
Peningkatan  11,429 
Kriteria aktivitas siswa  Baik Sekali 

Sumber: Data terlampir 

Data lengkap terdapat pada lampiran, berdasarkan tabel di atas pada 

siklus II pertemuan II aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran 

menunjukkan nilai rata-rata persentase sebesar 77,5. Dan mengalami 

peningkatan sebesar 8,125,  jika dilihat pada kriteria aktivitas peserta didik 

menunjukkan tingkat aktivitas masih “baik sekali” dalam proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia melalui metode sosiodrama. 

 

 



 

b. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi (pengamatan) yang di lakukan oleh (observer) 

terhadap proses pembelajaran pada siklus ke II bahwa proses pembelajaran 

sudah memenuhi harapan antara lain yaitu: 

1. Pengelolaan waktu sudah baik, sudah di sesuaikan dengan alokasi waktu 

yang sudah di tentukan. 

2. Pengelolaan kelas sudah baik kondisi kelas lebih kondusif sehingga 

sebagian besar peserta didik sudah bisa menerima pelajaran dengan baik. 

3. Melalui metode sosiodrama yang di pergunakan oleh guru dalam 

pembelajaran telah membuat peserta didik terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran sehingga aktivitas menjadi meningkat dan menjadi 

lebih baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. Rekapitulasi Aktivitas Peserta Didik 

Tabel 9 
Rekapitulasi Persentase Aktivitas Peserta Didik Per-Siklus 

No Siklus 
I II 

Pertem-
uan. 1 
% 

Pertem-
uan. II 
% 

Peningk-
atan  
% 

Pertemu-
an. I 

% 

Pertemu-
an. II  

% 

Peningk-
atan. 

%

1 49,523
% 

56,190
% 

6,667 68,571% 80% 11,429 

Rata-
rata 

52,856 74,285  

Kriteria  Kurang Baik   
Peningk

atan  
Siklus I ke siklus II 

21,429 % 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa aktivitas peserta didik 

mengalami peningkatan setiap siklusnya dari siklus I ke siklus II sebesar 

20,953%. Hasil observasi aktivitas pada siswa  pada siklus I pertemuan I di 

proleh nilai persentase sebesar 49,523 dan pada siklus I pertemuan II sebesar 

56,190 dan terjadi peningkatan sebesar 6,667. Rata-rata dari kedua hasil 

observasi tersebut sebesar 52,856%  dan pada kriteria keberhasilan 

menunjukkan tingkat aktivitas masih kurang dalam proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia melalui penerapan metode sosiodrama sebagai metode pembelajaran. 

Pada kegiatan observasi aktivitas peserta didik siklus II pertemuan I diperoleh hasil 

nilai persentase sebesar 68,571% dan siklus II pertemuan II di proleh nilai 



 

persentase  sebesar 80%  dan terjadi peningkatan sebesar 11,429% dan pada 

kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas sudah baik dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia melalui metode sosiodrama sebagai metode 

pembelajaran. Berdasarkan hasil rekafitulasi rekafitulasi tersebut menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan persentase rata-rata aktivitas peserta didik setiap 

siklusnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa melalui metode sosiodrama sebagai 

metode pembelajaran, berhasil meningkatkan aktivitas belajar peserta didik 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia.   

Peningkatan persentase aktivitas belajar peserta didik dalam proses pembelajaran 

dapat di lihat pada diagram di bawah ini:

  

Berdasarkan diagram di atas dapat di ketahui bahwa aktivitas peserta 

didik mengalami peningkatan setiap siklusnya dari siklus. Hasil observasi 

49,523

68,571

56,190

80

SIKLUS I SIKLUS II

Diagram Rata-rata Aktivitas Belajar 
Siswa Pada Setiap Siklus

Pertemuan 1 pertemuan II



 

aktivitas belajar peserta didik  pada siklus I pertemuan I di peroleh nilai 

persentase sebesar 49,523 dan pada siklus I pertemuan II sebesar 56,190 . 

Pada kritereia keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas masih kurang 

dalam proses pembelajaran  Bahasa Indonesia melalui penerapan metode 

sosiodrama sebagai metode pembelajaran. 

 Pada kegiatan observasi aktivitas peserta didik siklus II pertemuan I di 

peroleh hasil nilai persentase sebesar 68,571% dan siklus II pertemuan II di 

proleh nilai persentase  sebesar 80%  pada kriteria keberhasilan menunjukkan 

tingkat aktivitas sudah baik dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia 

melalui metode sosiodrama sebagai metode pembelajaran. 

 
E.   Pembahasan  
 

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan berkesinambungan yang 

tujuan utamanya adalah peserta didik dapat menyerap materi pelajaran. Banyak  

faktor  yang menunjang keberhasilan pembelajaran ini diantaranya adalah guru, 

peserta didik, dan lingkungan sekolah, orang tua murid, sarana dan prasarana 

yang memadai dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan. Untuk menyatakan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran 

dapat diukur dengan evaluasi dan dilihat melalui hasil evaluasi. Suatu proses 

dalam belajar di tuntut adanya suatu aktivitas yang harus di lakukan oleh 

peserta didik, karna keberhasilan dalam belajar tergantung pada aktivitas yang 

di lakukan selama proses pembelajaran berlansung . sehingga tampak adanya 



 

aktivitas kegiatan pelajar tidak akan berlansung dengan baik. Menyadari 

terbatasnya kemampuan peneliti dalam mengamati aktivitas peserta didik secara 

keseluruhan maka dalam melakukan observasi peneliti berkolaborasi/ bermitra 

dengan guru mata pelajaran. Adapun untuk aspek yang diamati peneliti terlebih 

dahulu memberikan penjelasan sehingga telah mencapai kesepakatan. Lembar 

observasi aktivitas untuk mengamati aktivitas belajar Bahasa Indonesia yang di 

gunakan terdiri dari lima indikator yaitu :  1). Antusias/semangat mengikuti 

pembelajaran :2) Menampakkan keceriaan dan kegembiraan dalam belajat :3)  

melakukan kerjasama dalam kegiatan diskusi kelompok:4) mengajukan 

pertanyaan:5) aktif mengerjakan tugas.  

Penelitian ini di lakukan sebanyak 4 kali pertemuan atau 2 siklus tiap 

siklus masing-masing 2 kali pertemuan. Berdasarkan  pembelajaran siklus I dan 

II terjadi peningkatan aktivitas belajar yang berdampak pada penigkatan hasil 

belajar peserta didik. Peningkatan aktivitas belajar dalam proses pembelajaran 

dapat di amati pada tabel berikut ini:  

  



 

 

Tabel 10 
Persentase Aktivitas Peserta Didik Per-Siklus 

No Siklus 
I II 

Pertem-
uan. 
1 

% 

Pertem-
uan. 
II 

% 

Peningk-
atan  

% 

Pertemu-
an. I 

% 

Pertemu-
an. II  

% 

Peningk-
atan. 

%

1 49,523
% 

56,190
% 

6,667 68,571% 80% 11,429 

Rata-
rata 

52,856 74,288  

Kriteria  Kurang Baik   
Peningk

atan  
Siklus I ke siklus II 
21,429 % 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa aktivitas peserta 

didik mengalami peningkatan setiap siklusnya, dari siklus I ke siklus II 

sebesar 20,6%. Hasil observasi aktivitas pada siswa pada siklus I pertemuan 

I di proleh nilai persentase sebesar 49,37% dan pada siklus I pertemuan II di 

proleh nilai persentase sebesar 56,25% dan terjadi peningkatan sebesar 

6,875% .  Rata-rata  dari kedua observasi tersebut sebesar 52,8% . Dan pada 

kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas masih kurang dalam 

proses pembelajaran Bahasa Indonesia  melalui penerapan metode 

sosiodrama sebagai metode pembelajaran. 

Pada kegiatan observasi aktivitas peserta didik siklus II pertemuan I di proleh 

hasil nilai persentase sebesar 68,571%  dan siklus II pertemuan II di proleh 



 

nilai persentase sebesar 80%  dan terjadi peningkatan sebesar 11,429% . 

Rata-rata dari kedua hasil observasi tersebut sebesar 63,572% dan pada 

kriteria keberhasilan menunjukkan tingkat aktivitas sudah tinggi dalam 

proses pembelajaran Bahasa Indonesia melalui penerapan metode 

sosiodrama sebagai metode pembelajaran. Berdasarkan hasil rekafitulasi 

tersebut, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan persentase rata-rata 

aktivitas peserta didik setiap siklusnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

melalui penerapan metode sosiodrama sebagai metode pembelajaran  

berhasil meningkatkan aktivitas belajar peserta didik pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 

Peningkatan persentase aktivitas belajar peserta didik dalam proses 

pembelajaran dapat di lihat pada grafik berikut: 

 

49,523

68,571

56,190

80

SIKLUS I SIKLUS II

Diagram Rata-rata Aktivitas Belajar 
Siswa Pada Setiap Siklus

Pertemuan 1 pertemuan II



 

BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan 

bahwa penerapan metode sosiodrama sebagai metode pembelajarann Bahasa 

Indonesia  dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik kelas V C MIN 

6 Lampung Selatan.  Dengan  peningkatan persiklusnya sebagai berikut: 

1. Pada siklus 1 persentasi aktivitas belajar peserta didik pada setiap 

pertemuan mengalami peningkatan dengan rata-rata aktivitas belajar 

peserta didik sebesar 52,856%. Hal ini membuktikan bahwa pada siklus I 

belum mencapai indikator aktivitas belajar. Hal ini membuktikan bahwa 

pada siklus pertama belum mencapai target yang di harapkan, karena 

pembelajaran akan di nyatakan berhasil apabila aktivitas peserta didik 

mencapai target 80%  maka perlu di adakan perbaikan dengan melanjutkan 

pembelajaran siklus II. 

2. Pada siklus II persentase aktivitas belajar  peserta didik pada setiap 

pertemuan mengalami peningkatan dengan rata-rata nilai sebesar 74,285%. 

Dengan demikian aktivitas belajar dengan penerapan metode sosiodrama 

sebagai metode pembelajaran ini telah mencapai target dengan indikator 

keberhasilan 80%. Hal ini dapat di simpulkan bahwa hasil aktivitas belajar 

meningkat. 



 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan temuan data di atas, ada beberapa hal yang 

perlu di perhatikan antara lain  

a. Peserta didik 

Pembelajaran menggunakan metode sosiodrama sebagai metode pembelajaran 

sebaiknya di gunakan peserta didik untuk memupuk kerjasama, kreatif, 

berpikir kritis dalam kerja sama saling membantu sesama teman sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas belajar. 

b. Peneliti/Guru 

Peneliti dapat senantiasa menerapkan metode sosiodrama sebagai metode 

pembelajaran. Sehingga peserta didik di harapkan dapat memahami materi 

yang di ajarkan dan dapat membuat peserta didik lebih antusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Kemudian  guru dapat memperhitungkan 

waktu yang tersedia agar semua rencana pembelajaran dapat terlaksana 

secara maksimal. 

c. Sekolah  

Hendaknya memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai, serta sarana 

pendukung untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran demi meningkatnya 

mutu pendidikan di sekolah,  
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PEDOMAN PENGISIAN LEMBAR OBSERVASI 

AKTIVITAS BELAJAR BAHASA INDONESIA PESERTA DIDIK 

A. Indikator aktivitas belajar 
 
1. Antusias/ semangat mengikuti pembelajaran 

2. Menampakkan keceriaan dan kegembiraan dalam belajar 

3. Melakukan kerjasama dalam kegiatan diskusi kelompok 

4. Mengajukan pertanyaan 

5. Aktif mengerjakan tugas  

 
a. Kriteria Penskoran 

Skala Pengukuran Guttman 

Tabel 11 
Pedoman Observasi 
Pernyataan Skor 

Ya 

Tidak 

 Sumber:Sugiyono, 2015 

b. Perhitungan persentase aktivitas belajar yaitu digunakan rumus : 

 

 
Keterangan: 
P = angka persentase aktivitas belajar siswa 
F = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 
N = Jumlah Skor maksimum 
Sumber: Suharsimi Arikunto dalam Yuliani (2013) 
 
 

 

P = �
�

 x 100 % 



 

c. Klasifikasi Indeks Aktivitas Belajar Peserta Didik 

Presentase Aktivitas 
Belajar Peserta 
Didik 

(%) 

Kategori 

0%� � � 20% Kurang sekali 
21%� � � 40% Kurang 
41%� � � 60% Cukup 
61%� � � 80% Baik 
81%� � � 100% Baik sekali 

Sumber: Suharsimi Arikunto dalam Yuliani (2013:51) 

 

 

 

 
 

  



 

Dokumentasi Mengajar di Kelas dengan Menggunakan Metode Sosiodrama 

Kelas V C MIN 6 Lampung Selatan 

Guru menjelaskan Materi ajar 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta Didik belajar Memerankan Tokoh  yang akan Diperankan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guru Menyimpulkan materi dan memberi penguatan kepada peserta didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi dengan  Kepala MIN 6 Lampung Selatan 
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ABSTRAK 
 

PENERAPAN METODE SOSIODRAMA DALAM 
MENINGKATKANAKTIVITAS BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS V C 

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI MIN 6 ULUM 
SUKAMAJU JATIAGUNG 

LAMPUNG SELATAN 
TAHUN AJARAN 2016/2017 

 
OLEH 

Riyanita Safitri 

 

Metode Sosiodrama  merupakan metode pembelajaran yang cukup baik yang 
diterapkan oleh peneliti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah. Tujuan 
dari pemilihan metode ini adalah untuk membuat pelajaran lebih menyenangkan dan 
peserta didik  dapat menerima sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar  peserta 
didik MIN 6 Ulum Sukamaju Lampung Selatan.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya aktivitas belajar peserta didik 
kelas V C MIN 6 Lampung Selatan. Oleh karena itu peneliti berupaya meningkatkan aktivitas 
belajar peserta didik  dengan menggunakan metode sosiodrama sebagai metode 
pembelajaran. Maka dari itu diperoleh rumusan masalah apakah dengan menggunakan 
metode sosiodrama sebagai metode pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas belajar 
peserta didik .  Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar obsevasi 
dan dokumentasi serta wawancara pada aktivitas belajar. Dari hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan dengan menggunakan  metode sosiodrama sebagai metode 
pembelajaran.  

Hal ini dilihat dari adanya peningkatan pada siklus I sampai siklus II dalam 
proses pembelajaran dengan menggunakan metode sosiodrama sebagai metode 
pembelajaran. Pada Siklus  I  pertemuan I rata-rata aktivitas peserta didik 49,523. 
peserta didik yang mencapai ketuntasan 6 peserta didik dengan persentase 28,57%, 
sedangkan peserta didik yang belum tuntas mencapai 15 peserta didik dengan 
persentase 71,42%. Pada siklus II pertemuan II rata-rata aktivitas peserta didik 80. 
Peserta didik yang mencapai ketuntasan 19 peserta didik atau 90,47%  sedangkan 2 
peserta didik dengan persentase 9,5% belum tuntas. Hal tersebut dapat di simpulkan 
bahwa penerapan metode sosiodrama sebagai metode pembelajaran dapat 
meningkatkan aktivitas belajar peserta didik kelas V C MIN 6 Ulum Sukamaju 



 

Lampung Selatan.Kata kunci: penerapan metode sosiodrama dapat meningkatkan 
aktivitas belajar pesera didk. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF SOSIODRAMA METHOD IN IMPROVING 

LEARNING ACTIVITY PARTICIPANTS CLASSIFIED OF V C 

EYELANGUAGE LESSONS AT MIN 6 ULUM SUKAMAJU 

JATIAGUNG LAMPUNG SELATAN IN 2016/2017 

BY 

Riyanita Safitri 

 

Sosiodrama method is a fairly good learning method applied by 

researchers in Indonesian language subjects in school. The purpose of 

choosing this method is to make the lessons more fun and learners can 

receive so as to enhance the learning activities of the students MIN 6 

Ulum Sukamaju Lampung Selatan. 

This research is a Classroom Action Research (PTK) consisting of 

two cycles. Problems in this research is still low learning activity of 

student of class V C MIN 6 Lampung Selatan. Therefore, the researcher 

tried to increase the learning activity of the students by using sosiodrama 

method as the learning method. Therefore obtained the formulation of the 

problem whether by using sociodrama method as a method of learning can 

improve learning activities of learners. The data collection tool in this 

research uses obsevation and documentation sheet as well as interview on 

learning activities. From the results of this study showed an increase by 

using the method of sociodrama as a method of learning. 



 

This is seen from the increase in the cycle I to cycle II in the 

learning process using the method of sociodrama as a method of learning. 

In the first cycle I meeting the average activity of learners 49,523. 

Learners who achieve mastery of 6 students with a percentage of 28.57%, 

while the learners who have not completed to reach 15 students with a 

percentage of 71.42%. In the second cycle of meeting II the average 

activity of students 80. Students who achieve mastery of 19 students or 

90.47% while 2 students with a percentage of 9.5% has not been 

completed. It can be concluded that the application of sociodrama method 

as a learning method can improve the learning activities of students of 

class V C MIN 6 Ulum Sukamaju Lampung Selatan. 

Keywords: application of sociodrama method can increase learners activity 

learn 

 

 

 
  



 

PENDAHULUAN 

 

 

Sebagai seorang guru, sangat perlu memahami perkembangan peserta didik. 

Perkembangan peserta didik tersebut meliputi: perkembangan fisik, perkembangan 

sosioemosional, dan bermuara pada perkembangan intelektual. Perkembangan fisik 

dan perkembangan sosio sosial mempunyai kontribusi yang kuat terhadap 

perkembangan intelektual atau perkembangan mental atau perkembangan kognitif 

siswa. Perkembangan kognitif peserta didik dapat terasah dengan baik dengan adanya 

pendidikan. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Mengingat pendidikan itu sangat penting bahkan 

dalam surat Al-quran telah dijelaskan sedemikian rupa, maka guru dituntut untuk 

menguasai berbagai macam metode yang sesuai dengan karakteristik materi dan 

peserta didik. Dalam proses pembelajaran guru memiliki peranan penting yaitu 

sebagai berikut: 

Membuat desain pembelajaran secara tertulis, lengkap, dan menyeluruh. 

Meningkatkan diri untuk menjadi seorang guru yang berkepribadian utuh. 

Bertindak sebagai seorang guru yang mendidik. 

Meningkatkan profesionalitas keguruan. 

Melakukan pembelajaran sesuia dengan berbagai model pembelajaran yang 

disesuaikan dengan kondisi siswa, bahan belajar, dan kondisi sekolah setempat. 

Penyesuaian tersebut dilakukan untuk peningkatan mutu belajar. 

Dalam berhadapan dengan siswa, guru berperan sebagai fasilitator belajr, 

pembimbing belajr, dan pemberi balikan belajar. Dengan adanya eran-



 

peran tersebut, maka sebagai pembelajar guru adalah pembelajar 

sepanjang hayat.43 

 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu disiplin ilmu yang tidak bisa 

diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan konsep 

Islam yang memandang orang belajar dan tidak belajar, dalam artian 

terdapat perbedaan dengan orang yang berpengetahuan dengan orang yang 

tidak berpengetahuan, 

dengan belajar kita dapat menggali ilmu pengetahuan dan 

mengembangkannya. Tujuan utama pembelajaran Bahasa Indonesia di 

Sekolah Dasar atau Madrasah adalah melatih siswa dapat berbicara, 

membaca, menulis dan mendengarkan dalam Bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar. Sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi 

dengan lingkungannya. 

Dalam kehidupan manusia, tentu tidak pernah terlepas dari bahasa yang 

digunakan. Bahkan sejak manusia belum dapat mengeluarkan bunyi 

dengan jelas dan dapat dimengerti oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, guru dapat menggunakan bahasa pembelajaran berbicara, 

misalnya menceritakan pengalaman yang mengesankan,menceritakan 

kembali cerita yang pernah dibaca atau didengar, dan bercakap-cakap. 

Keempat komponen dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tersebut saling 

berkaitan satu sama lainnya dan saling berurutan. 

 

Sosiodrama dimaksudkan adalah suatu cara mengajar dengan jalan 

mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Pada 

metode bermain peran, titik tekannya terletak pada keterlibatan emosional 

dan pengamatan indera ke dalam situasi masalah yang secara nyata 
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dihadapi. Mengembangkan metode pengajaran merupakan salah satu 

upaya untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik khususnya mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Guna meningkatkan keaktifan proses belajar 

peserta didik, penulis tertarik untuk melakukan pembelajaran inovatif 

dengan metode sosiodrama. Konsep pembelajaran inovatif dengan metode 

sosiodrama akan mendorong guru dan peserta didik melakukan praktik 

pembelajaran secara aktif dan kreatif sehingga dapat diharapkan 

tercapainya peningkatan 

 

 

  



 

PEMBAHASAN 

Metode Sosiodrama 

Pengertian Metode Sosiodrama 

Metode sosiodrama dibuat berdasarkan asumsi bahwa sangatlah mungkin 

menciptakan analogi otentik ke dalam suatu situasi permasalahn kehidupan nyata. 

Bermain peran dapat mendorong siswa mengekspresikan perasaannya dan bahkan 

melepaskan. Proses psikologis melibatkan sikap, nilai, dan keyakinan kita serta 

mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai analisis. 

Metode sosiodrama adalah peserta didik dapat mendramatisasikan tingkah laku, atau 

ungkapan gerak-gerik wajah seseorang dalam hubungan sosial antar manusia.44 

Metode sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan 

masalah-masalah yang yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang 

menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, 

gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Sosiodrama digunakan untuk 

memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial serta 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkannya.45 

 

Dalam kehidupan nyata, setiap orang mempunyai cara yang unik dalam berhubungan 

dengan orang lain. Masing-masing dalam kehidupan memainkan sesuatu yang 

dinamakan peran. Oleh karena itu,untuk dapat memahami diri sendiri dan orang lain 

(masyarakat) sangatlah penting bagi kita untuk menyadari peran dan bagaimana peran 

tersebut dialkukan. Kita mampu menempatkan diri dalam posisi atau situasi orang 

lain dan mengalami/mendalami sebanyak mungkin pikiran dan perasaan orang lain 

tersebut. 

Bermain peran sebagai suatu metode pembelajaran bertujuan untuk membantu peserta 

didik menemukan makna diri (jati diri) di dunia sosial dan memecahkan masalah 
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dengan bantuan kelompok. Proses bermain peran dapat memberikan contoh 

kehidupan perilaku manusia yang berguna sebagai sarana bagi peserta didik untuk: 

Menggali perasaannya 

Memperoleh inspirasi dan pemahaman yang berpengaruh terhadap sikap, nilai, dan 

persepsinya 

Mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah  

Mendalami mata pelajaran dengan berbagai macam cara. Hal ini akan bermanfaat 

bagi peserta didik pada saat terjun ke masyarakat kelak karena ia akan mendapatkan 

diri dalam situasi dimana begitu banyak peran terjadi, seperti dalam lingkungan 

keluarga, tetangga, kerja, dan lain-lain.46 

Langkah-langkah Metode Sosiodrama 

Dalam menerapkan metode pembelajaran sosiodrama ini terdapat langkah-langkah 

sebagai berikut:47 

Bila metode sosiodrama baru diterapkan dalam pengajaran, maka hendaknya guru 

menerangkannya terlebih dahulu teknik pelaksanaannya, dan menentukan diantara 

peserta didikyang tepat untuk memerankan tokoh-tokoh tertentu, kemudian secara 

sederhana dimainkan di depan kelas. 

Menerapkan situasi dan masalah yang akan dimainkan dan perlu juga diceritakan 

jalannya peristiwa dan latar belakang cerita yang akan diperankan tersebut sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan. 

Pengaturan adegan dan kesiapan mental dapat dilakukan sedemikan rupa sehingga 

benar-benar bisa membangun interaksi yang lebih menarik. 

Setelah sosiodrama itu dalam puncak klimaks, maka guru dapat menghentikan 

jalannya drama. Hal ini dimaksdukan agar kemungkinan-kemungkinan pemacahan 

masalah dapat diselesaikan secara umum, sehingga penonton (peserta didik yang 
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mengamati) ada kesempatan untuk berpendapat dan menilai sosiodrama yang 

dimainkan. Sosiodrama juga dapat dihentikan bila menemukan jalan buntu. 

Peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan komentar, kesimpulan atau 

berupa catatan kesesuaian jalannya sosiodrama dengan materi yang sedang 

dibicarakan. 

Guru menerima semua masukan, dari siswa dan memberikan kesimpulan yang tepat 

dari pengilustrasian materi melalui metode sisoidrama tersebut. 

Menyelaraskan pemahaman konsep yang dijelaskan dalam pemecahan masalah atau 

soal yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Aktivitas belajar juga di kemukakan oleh Sardiman, bahwa aktivitas belajar adalah 

seluruh aktivitas dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan 

psikis. Kegiatan fisik berupa keterampilan-keterampilan dasar sedangkan kegiatan 

psikis berupa keterampilan terintegrasi. menggambar hubungan antar variable, 

mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, 

mendefinisikan variable scara operasional, merancang penelitian dan melaksanakan 

exsperimen.”pada prinsipnya belajar adalah berbuat, tidak ada belajar jika tidak ada 

aktivitas. Itulah mengapa aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam 

interaksi belajar mengajar”. Aktivitas belajar ada beberapa prinsip yang berorientasi 

pada pandangan ilmu jiwa, yaitu pandangan ilmu jiwa lama dan modern. Menurut 

pandangan ilmu jiwa lama, aktivitas di dominasi oleh guru sedangkan menurut 

pandangan ilmu jiwa modern, aktivitas di dominasi oleh peserta didik. 

Karena aktivitas belajar itu banyak sekali macamnya maka para ahli mengadakan 

klarifikasi atas macam-macam aktivitas tersebut. 

Beberapa diantaranya ialah: 

Paul D. Dierich membagi kegiatan belajar dalam 8 kelompok, ialah: 

Kegiatan-kegiatam visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, menggamati eksperimen, demostrasai, pameran, 

dan menggamati orang lain bekerja atau bermain. 

Kegiatan-Kegiatan lisan (oral) 



 

Menggunakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, menggemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan 

interupsi. 

Kegiatan-Kegiatan mendengar 

Mendengar penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, 

mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis lapoaran, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes, dan menggisi angket. 

Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

Kegiatan-kegiatan metric 

Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah keterampilan komunikasi dalam 

berbagai konteks komunikasi, kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap 

makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan bahasa.48 

 

Hipotesis merupakan praduga awal yang digunakan sebagai jawaban sementara atas 

hasil penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

“Penerapan Metode Sosiodrama dapat Meningkatan Aktivitas Belajar Peserta Didik 

Kelas V C Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di MIN 6 Ulum Sukamaju Kecamatan 

Jatiagung  Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017” 

 

Penelitian Tindakan Kelas atau (PTK) (Classroom Action Research) memiliki 

peranan yang sangat penting dan strategis untukmeningkatkan mutu pembelajaran 

apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. Ada beberapa pengertian dari 

penelitian tindakan kelas, yaitu sebagai berikut: 
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Kurt Levin : penelitian tindakan adalah suatu rangkaian langkah yang terdiri atas 

empat tahap, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Kemmis dan Mc. Taggart: penelitian tindakan adalah suatu bentuk self-inquiry 

kolektif yang dilakukan oleh para partisipan di dalam situasi sosial untuk 

meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari praktik sosial atau pendidikan yang 

mereka lakukan, serta mempertinggi pemahaman mereka terhadap praktik dan situasi 

di mana praktik itu dilaksanakan. 

Elliot: penelitian tindakan sebagai kajian dari sebuah situasi sosial dengan 

kemungkinan tindakan untuk memperbaiki kualitas situasi sosial tersebut.49 

 

Dari pengertian penelitian tindakan kelas di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya 

partisipasi dari penelitian dalam suatu program atau kegiatan, adanya tujuan untuk 

meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan. Dalam penelitian tindakan kelas 

ada tiga unsur atau konsep, yakni sebagai berikut: 

Penelitian adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui metodologi ilmiah 

dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis untuk menyelesaikan suatu masalah. 

Tindakan adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang 

berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan matu 

atau kualitas proses belajar mengajar. 

Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran 

yang sama dari seorang guru.50 Penelitian tindakan berasal dari istilah bahasa action 

research.  

 

Penelitian ini merupakan perkembangan baru yang muncul pada tahun 1940-an 

sebagai salah satu model penelitian yang muncul di tempat kerja, tempat di mana 

peneliti melakukan pekerjaan sehari-hari. Ada beberapa keunggulan ketika seorang 
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guru melakukan penelitian dengan menggunakan metode tindakan, yaitu sebagai 

berikut: 

Mereka tidak harus meninggalkan tempat kerjanya. 

Mereka dapat merasakan hasil dari tindakan yang telah direncanakan 

Bila perlakuan dilakukan pada responden maka responden dapat merasakan hasil 

perlakuan dari penelitian tindakan tersebut51 

Dilakukannya PTK adalah dalam rangka guru bersedia untuk mengintrospeksi, 

bercermin, merefleksi atau mengevaluasi dirinya sendiri sehingga kemampuannya 

sebagai guru diharapkan cukup profesional. Dilaksanakannya PTK, berarti guru juga 

berkedudukan sebagai peneliti, yang senantiasa bersedia meningkatkan kualitas 

kemampuan mengajarnya.52 

Setting Penelitian dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Tempat Penelitian 

Penelitian ini direncanakan di kelas V C MIN 6 Ulum Sukamaju Kecamatan 

Jatiagung Lampung Selatan. Peneliti mengambil tempat di lokasi ini karena berbagai 

macam alasan diantaranya: 

Penelitian Tindakan Kelas atau (PTK) (Classroom Action Research) memiliki 

peranan yang sangat penting dan strategis untukmeningkatkan mutu pembelajaran 

apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. Ada beberapa pengertian dari 

penelitian tindakan kelas, yaitu sebagai berikut: 

Kurt Levin : penelitian tindakan adalah suatu rangkaian langkah yang terdiri atas 

empat tahap, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Kemmis dan Mc. Taggart: penelitian tindakan adalah suatu bentuk self-inquiry 

kolektif yang dilakukan oleh para partisipan di dalam situasi sosial untuk 

meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari praktik sosial atau pendidikan yang 

mereka lakukan, serta mempertinggi pemahaman mereka terhadap praktik dan situasi 

di mana praktik itu dilaksanakan. 
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Elliot: penelitian tindakan sebagai kajian dari sebuah situasi sosial dengan 

kemungkinan tindakan untuk memperbaiki kualitas situasi sosial tersebut.53 

 

Dari pengertian penelitian tindakan kelas di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya 

partisipasi dari penelitian dalam suatu program atau kegiatan, adanya tujuan untuk 

meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan. Penelitian tindakan bertujuan 

untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru 

dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau 

dunia aktual yang lain.54  

Dalam penelitian tindakan kelas ada tiga unsur atau konsep, yakni sebagai berikut: 

Penelitian adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui metodologi ilmiah 

dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis untuk menyelesaikan suatu masalah. 

Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran 

yang sama dari seorang guru.55 Penelitian tindakan berasal dari istilah bahasa action 

research.  

 

Penelitian ini merupakan perkembangan baru yang muncul pada tahun 1940-an 

sebagai salah satu model penelitian yang muncul di tempat kerja, tempat di mana 

peneliti melakukan pekerjaan sehari-hari. Ada beberapa keunggulan ketika seorang 

guru melakukan penelitian dengan menggunakan metode tindakan, yaitu sebagai 

berikut: 

Mereka tidak harus meninggalkan tempat kerjanya. 

Mereka dapat merasakan hasil dari tindakan yang telah direncanakan 

Bila perlakuan dilakukan pada responden maka responden dapat merasakan hasil 

perlakuan dari penelitian tindakan tersebut56 
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Dilakukannya PTK adalah dalam rangka guru bersedia untuk mengintrospeksi, 

bercermin, merefleksi atau mengevaluasi dirinya sendiri sehingga kemampuannya 

sebagai guru diharapkan cukup profesional. Dilaksanakannya PTK, berarti guru juga 

berkedudukan sebagai peneliti, yang senantiasa bersedia meningkatkan kualitas 

kemampuan mengajarnya.57 

Setting Penelitian dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Tempat Penelitian 

Penelitian ini direncanakan di kelas V C MIN 6 Ulum Sukamaju Kecamatan 

Jatiagung Lampung Selatan. Peneliti mengambil tempat di lokasi ini karena berbagai 

macam alasan diantaranya: 

Masalah yang terjadi ada di kelas V C MIN 6 Ulum Sukamaju Kecamatan Jatiagung 

Lampung Selatan. 

Masalah yang terjadi adalah pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas V C 

Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan dari bulan Februari  sampai dengan bulan Maret 2017 

dengan mengambil lokasi yakni di kelas V C MIN 6 Lampung Selatan.  

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini peneliti membuat rencana penelitian dengan 

menggunakan 2 (dua) siklus yaitu siklus I dan siklus II menerapkan empat langkah 

yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, serta refleksi. Adapun gambaran 

umum siklus I dan siklus II dalam penelitian ini dapat dilihat melalui bagan berikut 

ini: 
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Gambar I 

Siklus PTK Spiral Tindakan Kelas (adaptasi dari Hopkins, 1993:48)58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut adalah penjelasan secara garis besar dari rencana tindakan dalam penelitian 

ini: 

Siklus I 

Perencanaan 

Rencana merupakan serangkaian tindakan terencana untuk meningkatkan apa yang 

telah terjadi. Dalam penelitian tindakan, rencana tindakan harus berorientasi ke 

depan. Perencana juga harus menyadari sejak awal bahwa tindakan sosial pada 

kondisi tertentu tidak dapat diprediksi dan mempunyai resiko. Oleh karena itu, 

perencanaan yang dikembangkan harus fleksibel untuk mengadopsi pengaruh yang 
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Perencanaan 

SIKLUS 1 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Pelaksanaa
n 

Pelaksanaan Refleksi 

Refleksi 



 

tidak dapat dilihat dan rintangan yang tersembunyi. Perencanaan dalam penelitian 

tindakan sebaiknya lebih menekankan pada sifat-sifat strategis yang mampu 

menjawab tantangan yang muncul dalam perubahan sosial dan mengenal rintangan 

yang sebenarnya. 

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini meliputi: 

Mempersiapkan siklus yang akan digunakan 

Membuat perencanaan pembelajaran (RPP) dengan metode sosiodrama 

Menyusun lembar observasi  aktivitas proses pembelajaran 

Membuat lembar kerja peserta didik yang akan diselesaikan oleh kelompok 

sosiodrama  

Menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator aktivitas belajar 

dengan menggunakan kelompok sosiodrama 

Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan tindakan ini merupakan proses pembelajaran dengan menerapkan 

metode pembelajaran sosiodrama. Adapun tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

Guru memulai pembelajaran dengan membaca doa dan memberi salam kepada 

peserta didik kemudian memeriksa kehadiran peserta didik 

Guru melakukan apersepsi kepada peserta didik tentang materi yang akan 

disampaikan 

Guru memberikan motivasi kepada peserta didik, dengan memberitahu pentingnya 

materi yang akan dipelajari 

Guru menjelaskan materi secara singkat 

Guru membagi kelompok-kelompok secara berbeda-beda agar peserta didik nantinya 

dapat saling bekerja sama 

Guru memilihkan peran (pemegang peranan/aktor) kepada peserta didik 

Guru memberikan penghargaan kepada peserta didik atas aktifnya dalam proses 

pembelajaran melalui metode sosiodrama 

Pengamatan 



 

Dalam penelitian ini pengamat, dilakukan terhadap jalannya kegiatan pembelajaran 

melalui metode sosiodrama. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar 

observasi yang telah disediakan. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk 

mengetahui aktivitas belajar peserta didik dengan menggnakan metode sosiodrama. 

Hasil pengamatan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki proses 

pembelajaranpada siklus berikutnya. 

Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan menganalisis, memahami, dan membuat perbaikan 

berdasarkan pengamatan dan catatan lapangan. Refleksi 

Guru melakukan apersepsi kepada peserta didik tentang materi yang akan 

disampaikan 

Guru memberikan motivasi kepada peserta didik, dengan memberitahu pentingnya 

materi yang akan dipelajari 

Guru menjelaskan materi secara singkat 

Guru membagi kelompok-kelompok secara berbeda-beda agar peserta didik nantinya 

dapat saling bekerja sama 

Guru memberikan penghargaan kepada peserta didik atas aktifnya dalam proses 

pembelajaran melalui metode sosiodrama 

Pengamatan 

Dalam penelitian ini pengamat, dilakukan terhadap jalannya kegiatan pembelajaran 

melalui metode sosiodrama. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar 

observasi yang telah disediakan. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk 

mengetahui aktivitas belajar peserta didik dengan menggnakan metode sosiodrama. 

Hasil pengamatan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki proses 

pembelajaranpada siklus berikutnya. 

Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan menganalisis, memahami, dan membuat perbaikan 

berdasarkan pengamatan dan catatan lapangan. Refleksi 



 

mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan, apabila telah tercapai target yang 

diinginkan, maka siklus penelitian terhenti. Tetapi jika belum berguna maka siklus 

tindakan di ulangi dengan memperbaiki perencanaan.  

Siklus II 

Pelaksanaan siklus II berdasarkan hasil refleksi dari siklus I. Siklus II dilaksnakan 

apabila proses pembelajaran pada siklus I kurang memuaskan, di mana hasil aktivitas 

belajar peserta didik masih belum maksimal. Pada dasarnya, siklus II adalah 

memperbaiki kelemahan-kelemahan pada siklus I dengan materi yang berbeda. 

Data dan Alat Pengumpul Data 

Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ada 2 macam yaitu observasi 

langsung dan observasi tidak langsung. sehingga observasi berada bersama objek 

yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung 

adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa 

yang akan diselidiki.59 Teknik observasi yang digunakan peneliti adalah teknik 

observasi langsung yaitu observasi yang dilakukan secara langsung terhadap objek 

yang diteliti. Teknik observasi ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum MIN 

6 Lampung Selatan dan untuk mengetahui bagaimana guru mengajar di dalam kelas. 

Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan 

melalui metode ini adalah dokumen-dokumen MIN 6 lampung Selatan yang 

berfungsi sebagai penunjang penelitian. 

Indikator Keberhasilan 

                                                             
59 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, ( Bandung: Alfabeta, 
2009), hal. 159 



 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dapat dikatakan berhasil apabila  aktivitas 

belajar peserta didik telah mencapai 80%. 

Analisis Data 

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Teknik analisa ini 

dilakukan dengan teknik membandingkan fakta yang ada di lapangan dengan teori 

yang ada. Membandingkan dengan data yang dihasilkan dari sumber daya yang lain. 

Data kualitatif yang didapat meliputi hasil aktivitas belajar peserta didik dengan 

kinerja guru. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif 

dengan tahapan sebagai berikut: 

Reduksi data 

Kegiatan menyeleksi data sesuai dengan fokus masalah. Pada tahap ini, guru atau 

peneliti membuang data yang tidak sesuai dengan variabel. 

Mendeskripsikan data 

Dalam mendeskripsikan data peneliti dapat membuat dalam bentuk naratif sehingga 

data yang telah diperoleh menjadi bermakna. 

Kemudian memberikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh berdasarkan 

deskripsi data.60 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

60 M Basrowi, Prosedur Penelitian Tindakan (Jenggala Pustak 
        a Utara: Kediri), 2006, hal. 243 



 

Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa penerapan 

metode sosiodrama sebagai metode pembelajarann Bahasa Indonesia  dapat 

meningkatkan aktivitas belajar peserta didik kelas V C MIN 6 Lampung Selatan.  

Dengan  peningkatan persiklusnya sebagai berikut: 

Pada siklus 1 persentasi aktivitas belajar peserta didik pada setiap pertemuan 

mengalami peningkatan dengan rata-rata aktivitas belajar peserta didik sebesar 

52,856%. Hal ini membuktikan bahwa pada siklus I belum mencapai indikator 

aktivitas belajar. Hal ini membuktikan bahwa pada siklus pertama belum mencapai 

target yang di harapkan, karena pembelajaran akan di nyatakan berhasil apabila 

aktivitas peserta didik mencapai target 80%  maka perlu di adakan perbaikan dengan 

melanjutkan pembelajaran siklus II. 

Pada siklus II persentase aktivitas belajar  peserta didik pada setiap pertemuan 

mengalami peningkatan dengan rata-rata nilai sebesar 74,285%. Dengan demikian 

aktivitas belajar dengan penerapan metode sosiodrama sebagai metode pembelajaran 

ini telah mencapai target dengan indikator keberhasilan 80%. Hal ini dapat di 

simpulkan bahwa hasil aktivitas belajar meningkat. 
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