
 

Hardian Nofikri , 2015 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ROLE PLAYING UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN 
KONSEP SISWA TENTANG MATERI MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pelajaran IPS sangat penting bagi siswa, karena mata pelajaran IPS berperan 

untuk meningkatkan kemampuan kewarganegaraan siswa pada tingkat sekolah 

dasar. Pendidikan dasar adalah tiang penyanggah bagi pendidikan selanjutnya, oleh 

karena itu pelajaran IPS dipelajari sejak pendidikan dasar. Maka dari itu pendidikan 

IPS di sekolah dasar harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya dan harus 

dipelajari dengan sungguh-sungguh. 

Menurut National Council for the Social Studies (NCSS) (dalam Susanto, 

2013, hlm. 144) “Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah suatu kajian 

dari ilmu-ilmu sosial untuk meningkatkan kemampuan kewarganegaraan (civic 

competence)”. Kosasih menyatakan bahwa “IPS merupakan ilmu pengetahuan yang 

memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu 

lainnya. kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk 

dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan” (Sapriya, 2006, hlm. 7).   

 Dalam pembelajaran di sekolah, banyak model pembelajaran yang sudah 

dipelajari, namun masih jarang digunakan dalam proses pembelajaran. Adanya 

kecenderungan untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada guru 

(teacher centred) masih lebih dominan dilakukan daripada pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centred). Hal ini disebabkan adanya perasaan terlalu 

banyak hal yang harus dipersiapkan serta dapat juga disebabkan kurangnya 

pengetahuan guru tentang model-model pembelajaran yang tepat untuk digunakan. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal yang harus diyakini oleh guru 

adalah tidak ada model pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan 

kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih model pembelajaran yang tepat haruslah 

memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas-media yang tersedia, 

dan kondisi guru itu sendiri. 

 Dalam pelaksanaannya di salah satu SD Negeri di Kecamatan Sukarasa, IPS 

masih dianggap sulit dan membosankan, hal ini tercermin dari minat dan hasil 

belajar siswa kelas tinggi di salah satu SDN di Kecamatan Sukarasa pada pokok 
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bahasan mempertahankan kemerdekaan yang relatif rendah. Hal tersebut dapat 

terlihat dari hasil UTS siswa dengan rata-rata yang rendah. Kelas tersebut memiliki 

rata-rata 68,78 pada UTS mata pelajaran IPS. Nilai tertinggi dari hasil UTS tersebut 

adalah 97,5. Sedangkan nilai terendah adalah 20. Kemudian siswa kurang antusisas 

dalam proses pembelajaran IPS dan siswa kurang menyukai proses pembelajaran 

IPS. Karena guru yang mengajar kelas tersebut hanya meminta siswa untuk 

membaca buku pelajaran dan memberikan latihan. Maka dari itu sangat perlu 

dilakukannya peningkatan pemahaman belajar siswa tersebut, tapi pada dasarnya 

belajar berarti berusaha mengubah tingkah laku, jadi belajar akan membawa sesuatu 

perubahan pada individu-individu yang belajar. Seperti dikatakan (Sardiman, 2004, 

hlm. 21) bahwa “ perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu 

pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, 

harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri”. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa belajar itu sebagai rangkaian dari kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk 

menuju perkembangan pribadi seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, 

rasa, karsa, ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

 Selain itu dari hasil observasi didapat beberapa kelemahan lain dalam 

pembelajaran IPS. di antaranya ini diakibatkan kurang bersemangatnya siswa 

dalam pembelajaran yang dipicu oleh model pembelajaran yang tidak digunakan 

secara optimal. Guru kurang peka dengan kesulitan–kesulitan yang dialami oleh 

peserta didik, serta kurangnya keaktifan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

Akibatnya, pembelajaran ini relatif  kecil berpengaruh juga pada peningkatan 

pemahaman siswa saat belajar. 

 Adapun untuk mengatasi masalah–masalah tersebut di atas, peneliti 

merencanakan sebuah tindakan yang dapat dilakukan guna meningkatkan 

pemahaman siswa dalam pembelajaran. Rencana  tindakan tersebut berupa 

penggunaan Model Role Playing. Hal ini dilakukan agar kesan IPS sebagai mata 

pelajaran yang sulit dan membosankan akan terhilangkan, diharapkan mampu 

meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPS pokok bahasan 

mempertahankan kemerdekaan.  

 Menurut Fogg (dalam Miftahul, 2014, hlm.209) “Model role playing ini 

disebut juga bermain peran. Model role playing adalah sejenis permainan gerak 
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yang didalamnya ada tujuan dan aturan”. Role playing ini merupakan sebuah model 

pengajaran yang berasal dari dimensi pendidikan individu maupun sosial. Role 

playing ini juga bisa dikatakan suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran 

melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Dalam role playing, siswa 

dikondisikan pada situasi tertentu diluar kelas, meskipun saat itu pembelajaran 

terjadi di dalam kelas. Selain itu, role playing sering kali dimaksudkan sebagai suatu 

bentuk aktivitas di mana siswa membayangkan dirinya seolah-olah berada diluar 

kelas dan memainkan peran orang lain. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 

metode ini untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPS pokok 

bahasan mempertahankan kemerdekaan. Karena siswa akan terlibat secara 

langsung dalam skenario yang telah disediakan oleh guru dan siswa akan 

memerankan tokoh dalam pembelajaran mempertahankan kemerdekaan tersebut. 

Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian untuk pengajuan skripsi dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Role Playing Untuk Meningkatkan 

Pemahaman Konsep Siswa Tentang Materi Mempertahankan Kemerdekaan 

Indonesia”. 

  

B. Rumusan Masalah. 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Model Role Playing untuk meningkatkan 

pemahaman siswa tentang materi mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

pada kelas tinggi di sala satu  sekolah dasar di Kecamatan Sukarasa ? 

2. Bagaimana peningkatan pemahaman siswa dalam pembelajaran Model Role 

Playing tentang materi mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada kelas 

tinggi di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Sukarasa 

 

C. Tujuan Penelitian. 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui  pelaksanaan Model Pembelajaran Role Playing untuk 

meningkatkan pemahaman siswa tentang materi mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia pada kelas tinggi di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Sukarasa. 

2. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa dalam Model Pembelajaran 

Role Playing tentang materi mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 

kelas tinggi di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Sukarasa. 

 

 

D. Manfaat Penelitian. 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1.  Manfaat Teoritis 

Memberikan masukan bagi semua pihak yang ada di dunia pendidikan untuk 

memberikan variasi dalam menyampaikan pembelajaran serta dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan dilaksanakan. Adapun juga 

untuk menerapkan strategi atau metode serta penggunaan media dalam proses 

pembelajaran. Dan menilainya apakah strategi atau metode serta penggunaan 

media itu efektif atau tidak dalam meningkatkan kualitas belajar siswa 

2. Manfaat Praktis 

 Secara khusus Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi: 

a. Peneliti 

Dalam pelaksanaan belajar mengajar penelitian tindakan kelas, maka peneliti 

sedikit demi sedikit mengetahui strategi, media ataupun metode pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi dasar pembelajaran. Selain itu 

peneliti dapat menyadari bahwa dalam menciptakan kondisi pembelajaran 

selain penggunaan metode, strategi dan media juga diperlukan kreatifitas yang 

tinggi sehingga apa yang diterapkan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta 

didik yang sedang belajar. 

b. Siswa 

Adanya pelaksanaan tindakan kelas maka akan membantu siswa yang 

bermasalah atau mengalami kesulitan belajar. Dengan adanya tindakan yang 

baru dari guru akan memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam proses 
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belajar mengajar, mengembangkan daya nalar serta mampu untuk berfikir lebih 

kreatif, sehingga proses pembelajaran akan sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Sekolah 

Adapun manfaat Penelitian ini sangat bermanfaat dalam rangka perbaikan 

sistem pembelajaran, sedangkan bagi guru yang lain hasil penelitian dapat 

digunakan sebagai referensi dalam memilih dan menerapkan suatu strategi, 

metode atau media yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi pembelajaran 

tertentu. 

d. Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian 

selajutnya



6 
 

Hardian Nofikri , 2015 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ROLE PLAYING UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 
TENTANG MATERI MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 


