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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi seperti saat ini, menuntut adanya sumber daya manusia

yang berkualitas. Upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang

berkualitas, harus didukung dengan proses pembelajaran yang baik dan

berkualitas. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara komponen-

komponen sistem1. Dalam proses pembelajaran, komponen utamanya adalah guru

dan siswa. Guru sebagai aktor yang mengatur jalannya proses pembelajaran dari

membuka pelajaran hingga menutup pelajaran. Siswa sebagai subjek yang

menerima materi yang diberikan oleh guru. Kegiatan pembelajaran yang kondusif

terlihat dari hubungan timbal balik yang dilakukan antara guru dan siswa.

Kegiatan pembelajaran merupakan kunci utama dalam proses pendidikan

di sekolah, dengan guru sebagai pemegang peran utama. Seperti dijelaskan dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 35 Ayat 1

tentang guru dan dosen. Aturan tersebut menyatakan, bahwa:

Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan
pembalajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,
membimning dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas
tambahan.2

Olehnya itu, guru diharapkan mampu mengelola proses pembelajaran yang

memberikan rangsangan kepada siswa agar ia mau belajar dan menjadikan

kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered), bukan lagi

1Daryanto dan muljo Raharjo, Model Pembelajaran Inovatif, (Yogyakarta: Gava Media,
2012), h. 30

2UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 35 Ayat 1 Tentang Guru dan Dosen, h. 16
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hanya berpusat pada guru (teacher centered). Dengan demikian, aktivitas siswa

sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswalah yang harus

banyak berperan aktif.

Sedangkan guru harus menciptakan dan melaksanakan pembelajaran yang

baik, sehingga pembelajaran tersebut menarik dan bermakna bagi siswanya serta

sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa.

Keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh salah satunya penggunaan

strategi variasi yang dapat mengaktifkan peran serta siswa dalam aktifitas belajar.

Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan

membantu siswa mengkombinasikan apa yang sudah diketahui siswa dengan apa

yang di pelajarinya. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala

sesuatu yang terjadi di dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa.

Dalam hal ini, guru harus mampu mengelola kelas mulai dari persiapan

perencanaan sampai dengan evaluasi agar proses pembelajaran berlangsung

efesien dan efektif. Dalam usaha ini banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru,

salah satunya adalah melakukan variasi dalam penggunaan strategi mengajar.

Peranan strategi mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses pembelajaran.

Strategi mengajar yang baik yaitu strategi yang dapat menumbuhkan aktivitas

siswa dalam belajar. Selain itu, strategi mengajar juga harus disesuaikan dengan

karakteristik materi dan keadaan siswa dalam suatu kelas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru Kelas IV di SD

11 Kendari Barat tanggal 27 Oktober 2018, dalam pembelajaran IPS guru tersebut

telah menggunakan strategi pembelajaran, namun belum terlalu efektif untuk
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menumbuhkan dan meningkatkan minat serta keaktifan siswa dalam belajar IPS.

Dedy Arsat, menyampaikan bahwa siswa yang aktif dalam proses belajar

mengajar (PBM) hanya sebanyak 4 orang atau 33,33 persen dari total 12 orang

siswa.

Indikator yang digunakan untuk menentukan keaktifan belajar siswa

terbagi dalam enam aktivitas, yakni memperhatikan gambar, diskusi dengan

teman kelompok, mendengarkan percakapan, bermain peran, menanggapi,

menaruh minat. Sementara rata-rata keaktifan belajar siswa kelas IV dalam

pembelajaran IPS harus dalam kategori baik, dengan lebih besar atau sama dengan

80% dari total jumlah siswa kelas IV.3 Dari permasalahan di atas, salah satu

alternatif strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa

dalam kegiatan pembelajaran IPS adalah strategi role playing.

Menurut Frogg dalam Huda, “Role Playing atau bermain peran adalah
sejenis permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, dan
edutainment”. Dalam rencana pembelajaran, siswa dikondisikan pada
situasi tertentu di luar kelas. Selain itu, Role Playing sering kali
dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktivitas siswa yang membayangkan
dirinya menjadi orang lain. Siswa diperlakukan sebagai subjek
pembelajaran yang secara aktif melakukan praktik-praktik berbahasa
(bertanya dan menjawab) bersama temantemannya pada situasi tertentu.
Dengan demikian siswa dapat merasakan sendiri (keterlibatan emosional)
bagaimana berperan menjadi orang lain, sehingga pembelajaran dapat
dimaknai sendiri dan akan terekam baik dalam diri anak.4

Oleh karena itu diharapkan penggunaan strategi role playing dapat

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS. Berdasarkan uraian yang

telah dikemukakan, penulis ingin melakukan penelitian tentang meningkatan

3Dedi Arsat Liambo, Hasil Wawancara Guru Kelas IV (SD 11 Kendari Barat: Tanggal 27
Okotber 2018)

4Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran (Yogyakarta:Pustaka
Pelajar, 2015), h. 208-209



4

keaktifan belajar siswa melalui strategi role playing pada mata pelajaran IPS

siswa kelas IV SD Negeri 11 Kendari Barat, Kota Kendari.

B. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerapan strategi role playing pada aktivitas guru pada

mata pelajaran IPS di SD Negeri 11 Kendari Barat?

2. Apakah penerapan model pembelajaran dengan menggunakan strategi role

playing di SD Negeri 11 Kendari Barat dapat meningkatkan keaktifan siswa

pada mata pelajaran IPS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun peneitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan strategi role playing pada mata pelajaran IPS di

SD Negeri 11 Kendari Barat.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan keaktifan siswa pada mata

pelajaran IPS dengan menggunakan strategi role playing di SD Negeri 11

Kendari Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis.

raiannya sebagai berikut:
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a. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam

memberikan alternatif pada pembelajaran IPS, dan sebagai salah satu upaya dalam

meningkatkan keaktifan peserta didik melalui strategi pembelajaran Role Playing.

b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bekal untuk menjadi calon guru

yang profesional dan bertanggung jawab.

2. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat membantu memperlancar pelaksanaan kurikulum

sehingga mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran SD Negeri 11 Kendari

Barat.

3. Bagi Guru

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan

tentang strategi pembelajaran aktif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik.

4. Bagi peserta didik

Penelitian ini dapat digunakan untuk mempermudah menerima dan

memahami materi pelajaran IPS sehingga dapat meningkatkan keaktifan.
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