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AKHYAR VARIANDA, NIM 081211910001 : “Penggunaan Metode 

Sosiodrama Dalam Meningkatkan Kemampauan  Bebicara Pada Pelajaran 

Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SD 101780 Percut T.A 2012/2013”.  

 

 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 101780 Percut, dengan tujuan 

untuk mengetahui kemampuan berbicara siswa upaya meningkatkan aktivitas 

belajar dengan menggunakan metode sosiodrama. 

 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan kelas (PTK), subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 101780 Percut. kecamatan Percut 

Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada tahun ajaran 2012/2013. Dengan jumlah 

siswa sebanyak 30 orang yang terdiri dari 18 orang laki-laki dan 12 orang 

perempuan. Penentuan subjek diperoleh berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

kelas yang akan diteliti dan berdasarkan hasil rujukan dari guru kelas. Objek 

penelitian ini adalah tindakan sebagai meningkatkan kemampuan berbicara 

melalui metode sosiodrama pokok bahasan membaca teks percakapan dengan 

menggunakan metode sosiodrama. 

Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa nilai dari 30 siswa pada siklus I 

pertemuan I  terdapat  7 orang siswa yang memperoleh kriteria mampu (23,33%), 

3 orang siswa memperoleh kriteria cukup mampu (10.00%), 20 orang siswa 

memperoleh kriteria kurang mampu (66,67%). Pada Siklus II pertemuan II 

terdapat 1 orang siswa memperoleh kriteria sangat mampu (3,33%). Pada siklus II 

pertemuan I  terdapat 16 orang siswa memperoleh kriteria mampu  (53,33%), 7 

orang siswa memperoleh kriteria cukup mampu  (23,33%) dan terdapat 2 orang 

siswa yang memperoleh kriteria kurang mampu  (6,67%). Pada siklus II 

pertemuan II terdapat  12 orang siswa memperoleh kriteria sangat mampu 

(60,00%), 18 orang siswa  memperoleh kriteria mampu (40,00%),. Skor guru juga 

mengalami peningkatan dalam siklus I pertemuaan I  30 (75%)  siklus I pertemuan 

II memperoleh skor 33 (82,5%) siklus II pertemuan I  35 (85%) siklus II 

pertemuan II  memperoleh skor 39 (95%). Dikatagorikan sangat baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode 

sosiodrama dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa setelah 

dilaksanakannya proses belajar mengajar pada pelajaran Bahasa Indonesia materi 

membaca teks percakapan di kelas V SD Negeri No. 101780 Percut T.A 2012 / 

2013. 

 

 

 

 

 


