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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah 

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang 

didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di 

kelas pada umumnya lebih diarahkan pada kemampuan siswa untuk menghafal 

informasi. Otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi 

tanpa dituntut memahami informasi yang diingat untuk dihubungkan dengan 

kehidupan sehari-hari. Pendidikan kita tidak diarahkan untuk membangun dan 

mengembangkan karakter serta potensi yang dimiliki siswa, dengan kata lain, 

proses pendidikan kita yang berlangsung tidak pernah diarahkan untuk 

membentuk manusia yang cerdas, memiliki kemampuan memecahkan masalah 

hidup, serta tidak diarahkan untuk membentuk manusia yang kreatif dan inovatif.   

Dalam beberapa pengamatan secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap proses pembelajaran  yang berlangsung di sekolah dasar khususnya 

pembelajaran IPS, dirasakan sebagian besar siswa bahwa IPS kurang memiliki 

daya tarik untuk dipelajari. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajarannya tidak 

berjalan sebagaimana mestinya dan siswa cenderung lebih berminat terhadap 

pelajaran lain. Siswa dalam belajar IPS cenderung merasa bosan, kurang tertarik, 

bahkan monoton atau berjalan seperti hari-hari biasa sebelumnya.  
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Latar belakang siswa merasa tidak tertarik dengan pelajaran IPS adalah 

karena pendidikan IPS merupakan mata pelajaran yang sangat luas dan 

didalamnya banyak terdapat materi berupa hafalan-hafalan, serta ruang lingkup 

yang dipelajarinya adalah manusia sebagai anggota masyarakat, gejala dan 

masalah sosial, dan peristiwa tentang kehidupan manusia yang terjadi di 

masyarakat. Selain itu, proses belajar mengajar di kelas yang bersifat 

konvensional sudah dianggap tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, hal ini 

tidak melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran sehingga siswa tidak 

mendapatkan kesan secara langsung dari pembelajaran tersebut. Fakta di lapangan 

adalah pada umumnya guru mengajarkan IPS secara verbal melalui kegiatan 

ceramah dan textbook oriented dengan keterlibatan siswa yang sangat minim, 

sehingga siswa hanya sebagai penerima informasi tanpa terlibat langsung dalam 

informasi tersebut. 

Fakta ini bertentangan dengan kegiatan belajar yang bermutu yaitu 

kegiatan belajar mengajar yang berorientasi kepada keaktifan, kreativitas, dan 

kemandirian siswa. Mereka perlu melakukan pengamatan, merumuskan dugaan 

awal, melakukan percobaan, pengujian, menarik kesimpulan dari percobaan, dan 

melaporkan hasil temuannya secara langsung (otentik) dengan bimbingan guru 

yang bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Devais (Wina, 2006) yang mengungkapkan bahwa di sekolah-sekolah dasar 

pembelajaran yang dilakukan guru belum mampu mengembangkan budaya belajar 

yang menekankan pada how to learn tetapi lebih banyak menekankan pada what 

to learn. 
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Dengan alasan tersebut, seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan 

merancang dan mengimplementasikan berbagai konsep strategi pembelajaran 

yang dianggap cocok dengan minat, bakat, dan sesuai dengan taraf perkembangan 

siswa. Dalam pelaksanaan pembelajarannyapun guru harus mampu memanfaatkan 

berbagai sumber dan media pembelajaran untuk menjamin efektivitas 

pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian seorang guru perlu memiliki 

kemampuan khusus (keprofesionalan guru), kemampuan yang tidak mungkin 

dimiliki oleh orang yang bukan guru. Cooper (Wina, 2006) mengemukakan: ‘A 

teacher is person charged with the responbility of helping other to learn and to 

behave in new different ways’. Dengan kata lain profesi guru adalah pekerjaan 

profesional yang membutuhkan kemampuan khusus dari hasil proses pendidikan 

yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan keguruan.  

Guru juga berfungsi sebagai pengelola pembelajaran (learning manager), 

guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat 

belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik guru dapat menjaga 

kelas agar tetap kondusif guna terjadinya proses belajar seluruh siswa.  

Menurut Devais (Wina, 2006 : 24),  salah satu kecenderungan yang sering 

dilupakan oleh seorang guru adalah melupakan bahwa hakikat pembelajaran 

adalah belajarnya siswa dan bukan mengajarnya guru. Dalam melaksanakan 

pengelolaan pembelajaran terdapat dua macam kegiatan yang harus dilakukan 

guru, yaitu mengelola sumber belajar dan melaksanakan peran sebagai sumber 

belajar itu sendiri. Eurich (Wina, 2006 : 24) mengemukakan sebagai manajer guru 

memiliki empat fungsi umum yaitu : 
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1. Merencanakan tujuan belajar. 

2. Mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar. 

3. Memimpin, yang meliputi memotivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa. 

4. Mengawasi segala sesuatu, apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau 

belum dalam rangka pencapaian tujuan. 

Walaupun keempat fungsi itu merupakan kegiatan yang terpisah, namun 

keempatnya harus dipandang sebagai suatu siklus kegiatan yang berhubungan satu 

sama lain, seperti yang terlihat dalam Gambar 1.1 menurut Eurich (Wina, 2006 : 

24) berikut : 

 
Gambar 1.1: Fungsi Guru sebagai Manajer 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 

6, Standar Proses Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai 

standar kompetensi lulusan. Pada implementasi Standar Proses Pendidikan (SPP), 

guru merupakan komponen yang sangat penting, sebab keberhasilan pelaksanaan 

proses pendidikan sangat bergantung pada guru sebagai ujung tombak. Oleh 

karena itulah upaya peningkatan kualitas pendidikan seharusnya dimulai dari 

pembenahan kemampuan guru. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru 

Guru sebagai 

Manajer

Merencanakan

Mengorganisasi

Memimpin

Mengawasi
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adalah bagaimana merancang suatu strategi yang sesuai dengan tujuan atau 

kompetensi yang akan dicapai (berdasarkan kurikulum yang berlaku), karena 

tidak semua tujuan pembelajaran bisa dicapai hanya dengan menggunakan strategi 

tertentu yang sifatnya tradisi dan kurang berkompeten terhadap hasil yang 

didapatkan siswa dalam belajar. 

Guna menyiasati pembelajaran IPS ini diperlukan kegiatan pembelajaran 

yang merangsang siswa menjadi aktif atau sering dikenal dengan istilah student 

centered. Peran guru bukan lagi pemberi informasi tetapi sebagai fasilitator dan 

organisator. Guru dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran hendaknya 

dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui perencanaan yang matang, 

memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada serta memperhatikan taraf 

perkembangan intelektual dan perkembangan psikologi belajar siswa. Guru yang 

demikian akan dapat menghasilkan kualitas pembelajaran yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan guru yang dalam pengelolaan pembelajarannya dilakukan 

seadanya tanpa mempertimbangkan berbagai faktor yang bisa mempengaruhi 

keberhasilan proses pembelajaran. Dalam pembelajaran siswa dididik dan 

diarahkan agar dapat menemukan pengetahuan yang akan dipelajari secara tidak 

langsung.  Dengan kata lain, tidak serta merta siswa diberi pengetahuan tentang 

fakta-fakta atau meteri pelajaran secara langsung, sehingga guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk “merasakan” Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Selain itu, penggunaan metode pembelajaran dalam Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) perlu dilakukan agar dapat menciptkan situasi belajar yang 

menumbuhkan stimulus bagi siswa untuk mengikuti pelajaran, tertarik pada 
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kegiatan pembelajaran, tidak bosan terhadap KBM, dan kreatif dalam belajar, 

sehingga menghasilkan prestasi belajar yang baik pula. 

Permasalahan yang ada perlu diatasi, sehingga dapat memperbaiki kualitas 

pembelajaran guna meningkatkan minat, pemahaman, dan hasil belajar IPS siswa. 

Salah satu alternatif model atau metode pembelajaran IPS yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa tersebut adalah menggunakan 

model pembelajaran bermain peran (role playing). 

Model bermain peran (role playing) adalah sejenis permainan gerak yang 

di dalamnya terdapat tujuan, aturan, dan sekaligus melibatkan unsur 

menyenangkan (Wahab, 2000 : 111). Role playing sering dimaksudkan sebagai 

salah satu penerapan pengajaran berdasarkan pengalaman. Melalui metode role 

playing, siswa dapat menghayati peranan apa yang dimainkan, mampu 

menempatkan diri dalam situasi orang lain yang dikehendaki guru (Wahab, 2000 : 

112). Definisi lain menurut Mansyur (1996 : 104). Bermain peran (role playing) 

adalah “cara menyajikan suatu bahan pelajaran atau materi pelajaran dengan 

mempertunjukkan, mempertontonkan, atau memperlihatkan suatu keadaan atau 

peristiwa-peristiwa yang dialami orang, cara atau tingkah laku dalam hubungan 

sosial”. 

Dengan kata lain bermain peran (role playing) adalah metode mengajar 

yang dalam pelaksanaannya siswa mendapat tugas dari guru untuk 

mendramatisasikan suatu situasi sosial yang mengandung suatu masalah, sehingga 

siswa dapat memecahkan suatu masalah yang muncul dari situasi sosial tersebut. 
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Model pembelajaran bermain peran (role playing) merupakan metode yang 

sering digunakan dalam pembelajaran IPS, karena metode ini sangat sesuai 

dengan materi IPS dan kebutuhan siswa pada proses pembelajaran yang 

berlangsung di kelas. Selain itu, model ini juga sesuai dengan topik atau penyajian 

pembelajaran yang dekat dengan kehidupan siswa pada umumnya. Oleh karena 

itu, dalam pelaksanaannya siswa akan mudah mengikuti pelajaran atau 

memerankan sesuatu yang diminta oleh guru sesuai dengan konsep atau materi 

pelajaran yang diajarkan. 

Metode ini juga sejalan dengan pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan (PAKEM) secara garis besar salah satu gambaranya yaitu siswa 

terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan 

kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Sehingga 

mereka memperoleh hal yang baru seperti dapat melakukan percobaan, 

pengamatan, mengumpulkan data atau jawaban dan mengolahnya juga menarik 

kesimpulan. 

Dengan alasan tersebut maka penulis merasa termotivasi untuk 

melaksanakan penlitian tindakan kelas di kelas 5 SDN 2 Bayalangu Lor 

Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dengan mengambil judul “Penerapan 

Metode Bermain Peran (Role Playing) dalam Materi Peristiwa Sekitar Proklamasi 

untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS di 

Sekolah Dasar”. 
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B. Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya minat dan hasil belajar 

siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS di Kelas V SDN 2 Bayalangu Lor 

Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon khususnya pada materi peristiwa sekitar 

proklamasi. Agar penelitian ini tidak keluar dari pokok masalah yang diangkat 

tersebut, maka rumusan masalah ini dijabarkan ke dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana minat dan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran IPS dalam 

materi peristiwa sekitar proklamasi sebelum menggunakan metode bermain 

peran (role playing)? 

2. Bagaimana pelaksanaan penerapan metode bermain peran (role playing) dalam 

materi peristiwa sekitar proklamasi pada pembelajaran IPS Kelas V SD? 

3. Bagaimana minat dan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran IPS dalam 

materi peristiwa sekitar proklamasi setelah menggunakan metode bermain 

peran (role playing)? 

 

C. Hipotesis Tindakan 

Penerapan metode bermain peran (role playing) dalam materi peristiwa 

sekitar proklamasi pada pembelajaran IPS di Kelas V SD Negeri 2 Bayalangu Lor 

Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dapat meningkatkan minat dan hasil 

belajar siswa. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS terutama menumbuhkan keaktifan, minat dan hasil 

belajar siswa mengenai materi peristiwa sekitar proklamasi melalui penerapan 

metode bermain peran (role playing). Sedangkan secara khusus penelitian ini 

bertujuan untuk sebagai berikut : 

• Untuk mengetahui gambaran minat dan hasil belajar siswa tentang materi 

peristiwa sekitar proklamasi sebelum pembelajaran melalui penerapan 

metode bermain peran (role playing). 

• Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan metode bermain peran (role 

playing) dalam materi peristiwa sekitar proklamasi dalam pembelajaran 

IPS.  

• Untuk mengetahui gambaran minat dan hasil belajar siswa tentang materi 

peristiwa sekitar proklamasi setelah pembelajaran melalui penerapan 

metode bermain peran (role playing). 

 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan dengan mengangkat judul “Penerapan 

Metode Bermain Peran (Role Playing) dalam Materi Peristiwa Sekitar 

Proklamasi untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Siswa pada 

Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar” yang dilaksanakan di Kelas V SDN 2 
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Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon memiliki harapan dan 

manfaat, antara lain : 

1. Bagi siswa  

Dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam belajar IPS 

sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa menjadi lebih baik. Manfaat 

lainnya yaitu dapat meningkatkan keaktifan, menumbuhkan kreatifitas, 

dan  motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran yang dilakukan. 

2. Bagi guru  

Dapat melatih guru untuk membiasakan meneliti pembelajaran di kelas, 

sehingga dapat menghasilkan sebuah kreativitas dan kinerja guru yang 

baik dalam merancang strategi pembelajaran IPS khususnya tentang materi 

peristiwa sekitar proklamasi.  

3. Bagi Peneliti  

Dapat memberikan gambaran  dan pemahaman yang lebih jelas tentang 

penerapan metode bermain peran (role playing) dalam meningkatkan 

minat dan hasil belajar siswa. 

4. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran 

melalui perbaikan pendekatan pembelajaran yang dianggap relevan dan 

sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik siswa.    

 

E. Definisi Istilah 

1. Bermain Peran (Role Playing) 
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Bermain peran (role playing) adalah cara menyajikan suatu bahan 

pelajaran atau materi pelajaran dengan mempertunjukkan, mempertontonkan, 

atau memperlihatkan suatu keadaan atau peristiwa-peristiwa yang dialami 

orang, cara atau tingkah laku dalam hubungan sosial. Jadi dengan kata lain 

bermain peran (role playing) adalah metode mengajar yang dalam 

pelaksanaannya peserta didik mendapat tugas dari guru untuk 

mendramatisasikan suatu situasi sosial yang mengandung suatu problem atau 

masalah, agar peserta didik dapat memecahkan suatu masalah yang muncul 

dari suatu situasi sosial tersebut (Mansyur, 1996:104). 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap-

sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan (Hamalik, 2001:31). Siswa 

memperoleh informasi dan adanya perubahan dan peningkatan dari segi 

afektif, kognitif, dan psikomotor dari sebuah pembelajaran yang dilakukan 

oleh seorang pendidik. 

3. Minat Belajar Siswa 

Minat belajar siswa adalah adalah aspek psikologi seseorang yang 

menampakkan diri dalam beberapa gejala, seperti : gairah, keinginan, 

perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui 

berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman 

(Muhammad, 2008). Dengan kata lain, minat belajar itu adalah perhatian, rasa 

suka, ketertarikan seseorang (siswa) terhadap belajar yang ditunjukkan 

melalui keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam belajar.  
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F. Metode Penelitian  

1. Desain Penelitian (Metode Penelitian) 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif dan jenis penelitian ini yaitu penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom Action Research) yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart 

dengan sistem spiral refleksi. Adapun alur dari penelitian Tindakan Kelas ini 

dimulai dengan studi pendahuluan, hasilnya dipertimbangkan untuk 

kemudian menyusun rencana tindakan, dilanjutkan dengan pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi. Demikian seterusnya hingga beberapa siklus 

sampai diperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang 

kita ajukan. 

Kemmis dan Mc. Taggart (Rochiati Wiraatmadja, 2005:66-67) 

menjelaskan bahwa prosedur penelitian tindakan kelas adalah dipandang 

sebagai suatu siklus spiral yang terdiri atas komponen perencanaan, tindakan, 

pengamatan. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, data diperoleh dari : 

a. Data hasil belajar siswa berupa LKS serta lembar evaluasi (post-test) 

setelah dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode role 

playing pada materi peristiwa sekitar proklamasi. 

b. Penilaian kemampuan role playing yang terdiri dari : 
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• Kemampuan intelektual yang menilai rasa ingin tahu, penguasaan 

bahan ajar, serta penarikan generalisasi. 

• Kemampuan sosial yang menilai kerja sama, kemandirian, percaya diri, 

kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. 

• Kemampuan keterampilan yang menilai memainkan peranan, berkarya, 

berdiskusi. 

c. Penilaian sikap minat dan kreatif yang dilaksanakan ketika siswa 

melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode role playing dalam 

materi peristiwa sekitar proklamasi dalam pembelajaran IPS. 

d. Lembar hasil observasi yang berisi penilaian selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan metode role playing pada materi 

peristiwa sekitar proklamasi dalam pembelajaran IPS. 

e. Wawancara yang disis oleh siswa terhadap minat dan keseriusan siswa 

belajar IPS dengan menggunakan metode role playing pada materi 

peristiwa sekitar proklamasi. 

f. Lembar catatan lapangan yang berisi temuan peneliti maupun observer 

terhadap penggunaan metode role playing pada materi peristiwa sekitar 

proklamasi dalam pembelajaran IPS. 

 

3. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan teknik Penelitian Tindikan Kelas (Classroom 

Action Research) model Kemmis and Taggart. Dalam PTK ini pengolahan 
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datanya dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, data, serta temuan-

temuan yang diperoleh selama proses penelitian berdasarkan data hasil 

evaluasi, LKS, lembar pengamatan role playing, lembar minat dan kreatif, 

lembar wawancara, catatan lapangan, serta lembar observasi yang dapat 

dideskripsikan secara akurat dan hasilnya diolah secara kualitatif sehingga 

diperoleh suatu kesimpulan yang tepat. 


