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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan perwujudan dari salah satu tujuan pembangunan 

Nasional Indonesia yakni ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini 

bidang pendidikan merupakan salah satu bidang pembangunan yang mendapat 

perhatian serius dari pemerintah. Pendidikan sangat penting dalam kehidupan 

kita, baik dalam kehidupan individu, bangsa maupun Negara. Dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Pasal 1 dijelaskan 

bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agara pesertadidik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Dalam undang-undang No.20 Tahun 2003 Pasal 4 dijelaskan fungsi dan 

tujuan pendidikan adalah Pendidikan Nasional berfubgsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusi yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Dari rumusan tersebut di jelaskan bahwa membangun 

watak bangsa, guru memiliki peran dalam membangun watak bangsa. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan aktivitas manusia 

yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, 

bahkan sejak mereka lahir sampai akhir hayat. Sehingga manusia tidak dapat 

lepas dari proses belajar itu sendiri sampai kapanpun dan dimanapun manusia 

itu berada dan belajar juga menjadi kebutuhan yang terus meningkat sesuai 

dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan. 
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Dan guru berperan penting dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan, salah satunya mengarahkan peserta didik saat proses belajar 

sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar sesuai dengan apa yang 

diharapkan, jadi guru dituntut lebih kreatif, dan inovatif dalam mendidik. 

Firman Allah swt dalam surat AL- Mujaadilah ayat 11 : 

 

 

 

 

 

Artinya : 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 

maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Firman Allah SWT yang terkandung dalam surat Al Mujaadilah ayat 11 

menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman wajib hukumnya menuntut 

ilmu, baik ilmu akhirat maupun dunia, hendaknya dalam menuntut imu juga 

memberikan kemudahan bagi orang lain dalam menuntut ilmu seperti kita juga, 

sebab Allah juga akan memudahkan kita baik di dunia dan akhirat bagi siapa 

yang memudahkan saudaranya dalam kesulitan dan orang yang beriman dan 

berilmu, berbeda derajatnya dengan mereka yang hanya beriman atau hanya 

berilmu saja. 

Sapriya (2015: 7) menjelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial yang 

disimpulkan IPS dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang seringkali 

disingkat pendidikan IPS atau PIPS merupakan dua istilah yang sering 

diucapkan atau dituliskan dalam berbagai karya akademik secara tumpang 

tindih (overlaping).  
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Sapriya (2015: 7) Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 

1970-an sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal 

mulai digunakan dalam sistem pendidikan Nasional dalam kurikulum 1975. 

Dalam dokumen kurikulum tersebut IPS merupakan salah satu nama mata 

pelajaran integrasi dari matapelajaran Sejarah, Geografi, dan Ekonomi serta 

matapelajaran ilmu sosial lainnya. 

Sapriya (2015: 19) Istilah “Ilmu Pengetahuan Sosial”, disingkat IPS, 

merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau 

nama program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah “social 

studies” dalam kurikulum persekolahan di Negara lain, khususnya di Negara-

Negara barat seperti Australia dan Amerika Serikat. Namun “IPS” yang lebih 

dikenal social studies di Negara lain itu merupakan istilah hasil kesepakatan 

dari para ahli atau pakar kita di Indonesia dalam seminar Nasional tentang 

Civic Education tahun 1972 di Tawangmangun. 

IPS dalam pendidikan merupakan suatu konsep yang mengembangkan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial dalam rangka membentuk dan 

mengembangkan pribadi warga negara yang baik. Sebagaimana diungkapkan 

oleh Nursid dalam (Surahman & Mukminan 2017: 3) bahwa Mata pelajaran 

IPS bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap 

masalah sosial yang terjadi dimasyarakat, memiliki sikap mental positif 

terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi 

setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri 

maupun yang menimpa kehidupan masyarakat. 

Masih menurut Nursid dalam (Surahman & Mukminan 2017: 3), 

pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, 

ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait 

yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 

pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. 

Latifah (2017: 3) menjelaskan mata pelajaran IPS merupakan mata 

pelajaran yang membutuhkan pemahaman lebih. Pemahaman yang lebih 

dibutuhkan untuk memahami materi  pembelajran IPS yang disajikan dalam 
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setiap buku pedoman siswa. Penyajian materi yang monoton berupa teks 

bacaan saja menyebabkab siswa bosan. Siswa yang mengalami kebosanan 

mengabaikan penjelasan dari guru dan melakukan kegiatan di luar 

pembelajaran, misalnya berbicara atau bermain dengan siswa lain. Dengan 

demikian materi IPS yang disajikan guru tidak sampai sehingga pemahaman 

siswa kurang. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal pra siklus yang 

dilaksanakan secara langsung pada saat pembelajaran IPS di kelas V dengan 

guru kelas V di SDN 1 Cisaat, jika dilihat dari aktivitas belajar siswa masih 

kurang aktif dan masih kurang saat menggali pengetahuan terkait materi, pada 

saat guru mengajukan sebuah pertanyaan terkait dengan materi pembelajaran. 

Pertanyaan  dijawab oleh beberapa siswa dengan jawaban yang kurang 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru, kemudian saat menyimpulkan 

pembelajaran siswa masih terpaku diam, Sebagian besar siswa terlihat kurang 

tertarik pada pembelajaran. Kemudian saat proses pembelajaran berlangsung, 

penerapan metode yang di berikan oleh guru belum variatif sehingga siswa 

kurang tertarik dengan pembelajaran IPS. 

Maka permasalahan di kelas V SDN 1 Cisaat ini mengenai kurangnya 

pemahaman siswa terhadap materi IPS yang disampaikan oleh guru, 

menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap materi ajar¸ sehingga anak 

kurang paham dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru, sehingga 

masih banyak kekurangan yang dimiliki siswa. 

jika dilihat dari indikator pemahaman konsep yang dikemukakan oleh 

Anderson & Krathwol (dalam Latifah 2017: 10-12), adapun beberapa dari 

indikator pemahaman konsep yang ditemukan oleh peneliti saat observasi 

langsung didalam kelas yaitu pada saat menafsirkan, siswa kurang tepat saat 

mengungkapkan kembali isi dari materi yang sudah di sampaikan/ dibaca 

dengan menggunakan bahasanya sendiri; pada saat mencontohkan, siswa 

kurang sesuai saat memberikan contoh kepada guru dari suatu konsep atau 

masalah umum; siswa masih kurang saat mengklasifikasikan atau saat siswa 

dapat mengetahui bahwa suatu hal tersebut termasuk dalam kategori tertentu. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan guru kelas yang 

dilakukan pada tanggal 04 Desember 2018 di kelas V SDN 1 Cisaat, sehingga 

peneliti melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan pengetahuan awal 

pembelajaran IPS sebelum dilakukan tindakan. 

Hasil pretest siswa menyatakan bahwa sesuai dengan apa yang 

dikatakan oleh guru kelas V SDN 1 Cisaat, hasil dari pretest menjunjukkan  

masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM dari 24 siswa 

kelas V SDN 1 Cisaat hanya 20.83% atau 5 siswa yang mencapai nilai KKM 

dan 79.16% atau sekitar 19 siswa yang belum mencapai nilai KKM. 

Hal tersebut di karenakan pengetahuan siswa terhadap materi IPS di 

kelas V SDN 1 Cisaat masih rendah sehingga belum mencapai KKM (kriteria 

ketuntasan minimal), adapun KKM IPS di kelas V adalah 70. Keadaan ketidak 

tercapaian tersebut dipicu dari beberapa faktor yang diantaranya ialah 

penggunaan metode pembelajaran yang belumvariatif, proses pembelajaran 

yang tidak efektif. 

Huda (2013:  115) menjelaskan Role playing merupakan sebuah model 

pengajaran yang berasal dari dimensi pendidikan individu maupun sosial. 

Model ini membantu masing-masing siswa untuk menemukan makna pribadi 

dalam dunia sosial mereka dan membantu memecahkan dilema pribadi dengan 

bantuan kelompok. Model ini memudahkan individu untuk bekerja sama dalam 

menganalisis kondisi sosial, khususnya masalah kemanusiaan. 

Jill Hahfiel dalam Yanto (2015:54) Pengertian lain dari Metode role 

playing adalah cara menyajikan suatu bahan pelajaran atau materi pelajaran 

dengan mempertunjukkan, mempertontonkan, dan memperlihatkan suatu 

keadaan atau peristiwa-peristiwa yang dialami orang, cara atau tingkahlaku 

dalam hubungan sosial. 

Rafli & Lustyantie (2016:  412) menjelaskan Metode Role playing 

adalah salah satu proses belajar mengajar yang tergolong dalam metode 

simulasi. Dawson mengemukakan bahwa simulasi merupakan suatu istilah 

umum berhubungan dengan menyusun dan mengoprasikan suatu model yang 

merefleksi proses-proses perilaku. 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu untuk dilakukan 

penelitian tentang peningkatan pemahaman konsep IPS melalui Metode 

Pembelajaran Role Playing. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dapat diambil beberapa pertanyaan 

penelitian yang meliputi: 

1. Bagaimana Proses pembelajaran dengan menggunakan metode Role 

playing dalam meningkatkan pemahaman konsep IPS siswa? 

2. Bagaimana peningkatan pemahaman konsep IPS siswa dengan 

menggunakan metode pembelajaran Role Playing? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran dengan menggunakan metode Role 

playing dalam meningkatkan pemahaman konsep IPS siswa. 

2. Mendeskripsikan peningkatan pemahaman konsep IPS siswa dengan 

menggunakan metode pembelajaran Role Playing. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan sebagai 

calon pendidik dalam mengajar pada pembelajaran IPS. 

b. Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar dan menambah 

pengetahuan dan pengalaman mengenai metode pembelajaran IPS. 

2. Bagi guru 

a. Membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

b. Memperoleh pengalaman bagi guru dalam meningkatkan kemampuan 

guru dalam memilih dan menggunakan Metode yang sesuai.. 

3. Bagi siswa 

a. Melalui penerapan metode role playing dalam proses pembelajaran 

siswa dapat lebih memahami terhadap materi yang di pelajari di kelas. 

b. Memperoleh pemahaman bagi siswa dalam meningkatkan pemahaman 

konsep dalam belajar IPS. 


