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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan sarana penting dalam berkomunikasi yang terwujud 

dalam bentuk lisan, tulisan maupun simbol tertentu. Sebagai makhluk sosial, 

manusia membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya dan 

dalam hal ini diperlukan peran bahasa. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa 

adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika mereka 

memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibu (Chaer 2009, 7). Pemerolehan 

bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa (language learning) di mana 

hal ini berkaitan dengan proses yang terjadi sewaktu anak mempelajari bahasa 

kedua setelah memperoleh bahasa pertama (Chaer 2009, 7). Melalui pernyataan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa merupakan proses yang 

terjadi ketika anak memperoleh bahasa pertamanya, sedangkan pembelajaran 

bahasa merupakan proses ketika anak memperoleh bahasa kedua. 

Pengajaran bahasa asing turut mengalami perkembangan seiring dengan 

kebutuhan masyarakat dalam era globalisasi ini, salah satunya yaitu mempelajari 

bahasa Mandarin. Faktanya, bahasa Mandarin termasuk dalam kategori lima 

bahasa tersulit di dunia di mana sebuah perbedaan kecil pada tekanan huruf yang 

ditulis melambangkan perbedaan makna (Setyanti, 2014). Pada bagian penulisan 

misalnya, terdapat 11 guratan dasar yang perlu dipelajari untuk menuliskan suatu 

karakter huruf Mandarin. Selain guratan dasar, mengetahui arah penulisan 

karakter Mandarin secara tepat juga diperlukan. Penulisan tidak boleh dilakukan 

secara asal atau sembarangan karena mempengaruhi hasil akhir penulisan karakter 
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tersebut. Selain penulisan, bahasa Mandarin juga memiliki empat nada yang 

berbeda dalam setiap pengucapannya termasuk satu nada netral dalam kosakata 

tertentu. Tidak hanya nada, bahasa ini juga memiliki homofon (pengucapan sama 

namun memiliki arti berbeda tergantung dari kalimat yang mengikutinya) dalam 

jumlah yang cukup banyak sehingga kita dituntut untuk dapat mengucapkan 

sebuah kata maupun kalimat dalam nada yang tepat. Hal ini bertujuan untuk 

menghindari kerancuan dalam menterjemahkan pesan yang disampaikan.  

Tantangan terbesar dalam pembelajaran bahasa bagi para pengajar masa 

kini yaitu merancang dan mengaplikasikan pembelajaran yang menarik serta 

efektif di dalam kelas namun juga dapat menilai hasil pembelajaran secara jelas 

dan terukur (Wicaksono & Roza 2016, 489). Guru juga diharapkan mampu 

membagi tingkatan kemampuan belajar siswa guna menentukan cara mengajar 

yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak mengingat tujuan akhir pengajaran 

bukan hanya terletak pada kuantitas melainkan juga pada kualitas (Wicaksono & 

Roza 2016, 489). Namun, pendekatan pembelajaran bahasa seringkali masih 

dilakukan secara tradisional. Hal tersebut masih berlangsung hingga saat ini dan 

masih dipraktikkan oleh hampir sebagian besar sekolah. Perhatian pembelajaran 

bahasa seringkali hanya difokuskan dalam bentuk tulisan agar anak dapat 

memahami struktur dan aturan bahasa (Setiyadi 2013, 274). Selain itu, teknik 

belajar mengajar yang hanya bersandar pada silabus memberikan kesan kaku dan 

kurangnya rasa imajinatif pada anak. 

Peneliti melakukan observasi singkat terhadap siswa-siswi di sekolah XYZ 

khusunya kelas 2C di mana peneliti menemukan beberapa permasalahan, seperti 

rendahnya sikap kerja sama serta motivasi belajar siswa. Beberapa hal yang 
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menyebabkan permasalahan tersebut yaitu metode pengajaran yang monoton dan 

pemberian tugas secara kelompok yang tergolong minim. Permasalahan tersebut 

akhirnya berdampak pada rendahnya prestasi belajar yang diperoleh siswa. 

Peneliti juga menemukan bahwa selama proses pembelajaran berlangsung para 

siswa cenderung memiliki kesibukan masing-masing sehingga materi yang 

disampaikan kurang dapat diterima dan dimengerti. Melihat situasi di atas, maka 

guru ditantang untuk dapat menentukan penggunaan metode belajar yang sesuai 

dengan kondisi, suasana kelas serta jumlah anak dalam satu kelas karena tidak 

semua anak mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama.  

Dalam memilih metode pembelajaran terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, di antaranya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, materi 

pembelajaran yang akan diberikan, waktu dan perlengkapan mengajar yang 

tersedia, kemampuan dan jumlah murid dalam satu kelas, serta kemampuan guru 

dalam mengajar (Supriyono 2009, 3). Metode yang digunakan oleh guru akan 

berdampak pada sikap dan motivasi yang dimiliki siswa untuk belajar. Hal 

tersebut juga akan terlihat pada hasil belajar yang ditampilkan oleh siswa melalui 

prestasi belajar yang dicapai. Dalam proses pembelajaran, terdapat beragam 

metode yang dapat digunakan, antara lain metode bermain, cerita, demonstrasi, 

role play, karya wisata, dan tanya jawab (Supriyono 2009, 3). Dalam penelitian 

ini, peneliti memilih metode role play untuk melihat perbedaan terhadap sikap 

kerja sama, motivasi belajar serta prestasi belajar. Selain itu, siswa juga 

diharapkan lebih mudah memahami topik-topik pembelajaran dengan terlibat 

langsung di dalamnya dibandingkan hanya mendengarkan atau mengamati saja. 
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Metode sosiodrama atau bermain peran (role play) merupakan salah satu 

metode yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pengajaran yang dikehendaki 

dengan mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah 

sosial (Zain & Djamarah 2013, 88). Di samping itu, metode ini umumnya 

digunakan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di 

mana siswa diharapkan dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain, 

belajar tentang membagi tanggung jawab dan mengambil keputusan dalam situasi 

kelompok secara spontan, meningkatkan sikap kerja sama antar siswa serta 

merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah (Zain & Djamarah 

2013, 89).  

Teori pembelajaran yang digagas oleh Bandura atau yang lebih dikenal 

dengan teori pembelajaran sosial-kognitif mengemukakan bahwa seorang individu 

melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungan sekitarnya, 

terutama perilaku-perilaku orang lain serta menuntut proses kognitif dan 

kemampuan individu dalam membuat keputusan (Tim Pengembang Ilmu 

Pendidikan FIP-UPI 2011, 135). Selain itu, terdapat keterkaitan hubungan antara 

individu dengan lingkungannya serta hasil pembelajaran berupa kode perilaku 

visual dan verbal yang dilakukan melalui perilaku sehari-hari (Tim Pengembang 

Ilmu Pendidikan FIP-UPI 2011, 135). Pembelajaran menjadi suatu proses 

mengamati dan meniru perilaku di sekitarnya sehingga sesuai dengan keadaan diri 

sendiri dan tujuan yang ingin dicapai (FIP-UPI 2011,135). 

Craciun (2010, 175) juga mengungkapkan bahwa metode role play 

menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan inisiatif, 

komunikasi, kemampuan memecahkan masalah, kesadaran diri dan bekerja sama 
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dalam kelompok. Berdasarkan tahap perkembangan usia anak, tingkat pencapaian 

perkembangan sosial, emosional dan kemandirian untuk anak usia 4-8 tahun 

dalam kegiatan role play di antaranya bersikap kooperatif (dapat bekerja sama) 

dengan teman, mau bermain dengan teman (sosial), mampu mengekspresikan 

emosi sesuai dengan kondisi yang ada (emosi), mengenal tatakrama sesuai dengan 

nilai sosial budaya setempat (peran sosial dan sopan santun), dan memiliki sikap 

gigih (pantang menyerah dan mampu menyelesaikan perannya secara mandiri) 

(Permendiknas nomor 58 tahun 2009). Berdasarkan definisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa melalui role play, perkembangan sosial anak khususnya 

dalam aspek kerja sama memiliki perbedaan sehingga berdampak pada motivasi 

dan prestasi belajar anak. Selain itu, keterlibatan siswa secara langsung dalam 

pembelajaran juga dapat meningkatkan sikap kerja sama serta mempengaruhi 

aktivitas dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Menurut observasi peneliti selama mengajar di sekolah XYZ, peneliti 

melihat rendahnya sikap kerja sama anak dalam pembelajaran. Hal ini terlihat 

pada saat dilakukan nya pengerjaan tugas kelompok di mana anak-anak cenderung 

mengerjakan bagiannya sendiri dan tidak tertarik untuk bekerja sama dengan 

anggota kelompok lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan penjelasan yang terdapat 

dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 mengenai lingkup perkembangan 

sosial-emosional di mana anak pada usia 3-4 tahun sudah mulai menunjukkan 

sikap toleran sehingga dapat bekerja dalam kelompok. Selain itu, teori moral 

Piaget dalam Broderick dan Blewitt (2010, 225) mengungkapkan bahwa sikap 



6 

 

kerja sama sudah muncul pada anak usia 8-11 tahun. Tahapan ini disebut dengan 

autonomous morality. 

Kohlberg (Broderick & Blewitt 2010, 225) juga mengungkapkan bahwa 

anak pada usia ini sudah mencapai tahap kedua yang disebut concrete, 

individualistic orientation, yaitu tahap di mana anak sudah mulai membina 

hubungan sosial sebagai hasil take and give. Hal ini menandakan bahwa anak baru 

memulai pembelajaran sosial mereka dengan melihat keuntungan-keuntungan 

yang mereka peroleh ketika mereka memberikan kontribusi kepada orang lain dan 

dalam hal ini adalah teman sebaya. Berdasarkan data di atas, anak usia 7-8 tahun 

seharusnya sudah dapat bekerja sama dengan teman sebayanya secara baik. 

Namun, apa yang terjadi di lapangan merupakan hal sebaliknya.  

Selain rendahnya sikap kerja sama, peneliti juga melihat rendahnya 

motivasi belajar bahasa Mandarin pada siswa. Padahal, motivasi merupakan 

penggerak atau pendorong untuk melakukan tindakan tertentu. Tinggi rendahnya 

motivasi dapat menentukan tinggi rendahnya usaha atau semangat seseorang 

untuk beraktivitas dan akan menentukan hasil yang diperoleh (Sanjaya 2015, 249). 

Rendahnya motivasi belajar siswa terlihat dari respon yang diberikan siswa 

selama guru menyampaikan materi pembelajaran. Beberapa siswa menunjukkan 

rasa bosan dengan mendengarkan sambil tiduran, sibuk dengan kegiatannya 

sendiri, dan hal-hal lainnya. Penyebab rendahnya motivasi belajar anak dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti metode pembelajaran yang tradisional, 

proses pembelajaran yang terjadi secara satu arah, atau materi pembelajaran yang 

disampaikan terlalu padat (Sanjaya 2015, 249).  
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Hal ini semakin diperkuat dengan pandangan anak mengenai sulitnya 

mempelajari bahasa Mandarin baik dari segi penulisan hingga pengucapan. 

Rendahnya motivasi belajar ini mengurangi dorongan siswa untuk mengambil 

tindakan yang semestinya di mana belajar dan meraih prestasi belajar yang terbaik 

merupakan dua variabel yang saling berhubungan (Sanjaya 2015, 249). Hal ini 

didukung dengan nilai rata-rata yang dimiliki siswa kelas 2C sebagai subyek 

penelitian selama awal semester 2 yang tergolong rendah, di mana 13 dari 27 

siswa (62% dari jumlah siswa di kelas) memperoleh nilai di bawah KKM yaitu 

kurang dari 65.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui perbedaan pada sikap 

kerja sama, motivasi serta prestasi belajar siswa melalui role play khususnya bagi 

siswa kelas 2C sekolah XYZ. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana metode 

role play mampu membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

bahasa Mandarin di kelas dengan cara yang menyenangkan dan lebih bermakna. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2C yang berada 

di lingkungan sekolah XYZ dan berfokus pada metode role play, sikap kerja sama, 

motivasi belajar, dan prestasi belajar. Peneliti juga menggunakan topik 

pembelajaran bahasa Mandarin yang disusun oleh peneliti berdasarkan buku 

panduan Meihua (Zhou 2017) yang digunakan saat mengajar di kelas. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini antara lain: 



8 

 

1) Bagaimana pelaksanaan role play dalam pembelajaran bahasa Mandarin 

pada siswa kelas 2C SD XYZ? 

2) Apakah terdapat perbedaan pada sikap kerja sama melalui role play dalam 

pembelajaran bahasa Mandarin pada siswa kelas 2C SD XYZ? 

3) Apakah terdapat perbedaan pada motivasi belajar melalui role play dalam 

pembelajaran bahasa Mandarin pada siswa kelas 2C SD XYZ? 

4) Apakah terdapat perbedaan pada prestasi belajar melalui role play dalam 

pembelajaran bahasa Mandarin pada siswa kelas 2C SD XYZ? 

5) Apa saja hambatan yang ditemukan dalam menjalankan metode role play 

di kelas 2C SD XYZ ini? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1) Menganalisis pelaksanaan role play dalam pembelajaran bahasa Mandarin 

siswa kelas 2C SD XYZ. 

2) Menganalisis bahwa melalui role play terdapat perbedaan pada sikap kerja 

sama siswa kelas 2C SD XYZ dalam pembelajaran bahasa Mandarin. 

3) Menganalisis bahwa melalui role play terdapat perbedaan pada motivasi 

belajar siswa kelas 2C SD XYZ dalam pembelajaran bahasa Mandarin. 

4) Menganalisis bahwa melalui role play terdapat perbedaan pada prestasi 

belajar siswa kelas 2C SD XYZ dalam pembelajaran bahasa Mandarin. 

5) Menganalisis hambatan-hambatan yang ditemukan dalam menjalankan 

metode role play di kelas 2C SD XYZ. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi perkembangan keilmuan dan pengajaran khususnya di bidang 

bahasa Mandarin mengenai penggunaan metode role play dalam kegiatan 

pembelajaran. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi dalam pengembangan hasil penelitian lainnya serta menjadi sumber 

pembelajaran bagi pembaca. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pendidik dan 

pihak-pihak lain yang berkenaan dengan proses pembelajaran, di antaranya: 

1) Membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dan 

meningkatkan motivasi belajar dalam memahami suatu materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru serta prestasi belajar siswa 

dalam pembelajaran bahasa Mandarin. 

2) Membantu guru dalam memilih dan menentukan alternatif pendekatan 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan tepat sasaran. 

3) Memberikan masukan dan saran bagi pihak sekolah yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran bahasa Mandarin di kemudian hari. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB 1: Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2: Landasan Teori 

Bab ini berisi teori-teori mengenai role play, sikap kerja sama, motivasi 

belajar, prestasi belajar, perkembangan kognitif anak, dan perkembangan bahasa 

anak usia dini yang digunakan dalam melakukan penelitian. Selain itu juga 

dipaparkan mengenai hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan 

hipotesis penelitian. 

BAB 3: Metode Penelitian 

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari 

rancangan penelitian, tempat, waktu dan subjek penelitian, prosedur penelitian, 

teknik dan instrumen pengumpulan data, analisis data, dan hipotesis statistik. 

BAB 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi data-data yang di dapat melalui penelitian yang dilakukan, 

analisis serta temuan penelitian. Selain itu, pembahasan tiap variabel juga 

dicantumkan dalam bab ini. 

BAB 5: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian di 

masa mendatang. 

 

 




