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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran dalam makna leksikal menurut Suprijono (2013: 13) 

berarti sebuah proses, cara, perbuatan mempelajari suatu informasi. 

Sedangkan pengajaran adalah proses dan cara penyampaian informasi. 

Perbuatan atau cara pengajaran diartikan sebagai salah satu kegiatan guru 

sebagai penyampai materi bagi peserta didik. Dengan demikian peserta 

didik sebagai subjek dari pembelajaran. Seperti yang dijelaskan dalam QS 

Al-mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 

َ َ نَيَِّْي ُهي َِْعفْرَي ُهنَي ْاَْنمَه َ نَيَِّْي َنم َْ  َ تَه َِنْي اَه َْ َرَي ََ  َْ ُهي ٍْْت َْ عْي اَْمَ  َْْمَِه رَِعهي تْ ُْ  

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat” (QS: Al- Mujadalah 11). 

Sesuai dengan ayat Al-Quran tersebut melalui bimbingan, 

pengajaran, dan latihan yang berlangsung dalam proses belajar mengajar di 

sekolah maupun diluar sekolah. Pendidikan juga berlangsung sepanjang 

hayat agar dapat mempersiapkan peserta didik yang siap untuk menghadapi 

dan memainkan peranan dalam masyarakat. Tidak hanya dalam masyarakat 

peserta didik juga disiapkan untuk menghadapi berbagai masalah yang 

terjadi, dalam kehidupan sekarang dan juga masa depan 

Perubahan dalam masyarakat di kehidupan sekarang yang cepat 

merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang membawa akibat baik 

dan buruk. Sampai saat ini sekolah sebagai lembaga pendidikan masih 

menjadi harapan yang dapat membawa pencerahan serta masa depan yang 

lebih baik dan membawa perubahan. (Sapriya, 2015: 2).  

Mengantisipasi masalah di kehidupan sekarang ini, guru harus bisa 

menjadi fasilitator pembelajaran yang mengembangkan kemampuan 

mengajar yang baik. Baik itu perencanaan pembelajaran, serta 

menggunakan metode yang dapat membangkitkan keaktifan dan 

keterampilan berfikir peserta didik. Disamping itu penggunaan metode juga 



2 

 

penting dalam menentukan upaya penyampaian materi pembelajaran agar 

dapat diserap dan dimengerti oleh peserta didik dengan baik. Hal ini digu-

nakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran tematik di sekolah 

memiliki kenyataan bahwa terdapat masalah di dalam kegiatan 

pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran yang baru terapkan, membuat 

peserta didik merasakan hal yang berbeda dari kelas sebelumnya. Karena 

belum terbiasa dengan pembelajaran tematik, ketertarikan peserta didik 

pada kegiatan pembelajaran menjadi rendah. Di samping itu proses 

pembelajaran menggunakan metode yang kurang mengaktifkan 

keterampilan berfikir peserta didik, serta faktor guru yang masih belum 

sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tema 

yang akan diajarkan pada peserta didik. Guru sebagian besar pada 

pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi. 

Melalui wawancara dengan guru kelas IVA di SDN Pintu Kisi pada 

tanggal 9 januari 2018, beliau menjelaskan bahwa rendahnya minat belajar 

peserta didik pada kegiatan pembelajaran yang berbasis tema. Karena 

materi yang di belajarkan menggabungan semua mata pelajaran kecuali 

Matematika dan PAI. Peserta didik masih belum mengerti perpindahan dari 

satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain. Peserta didik dalam 

mencapai KKMpun masih dibantu oleh toleransi guru dalam pemberian 

nilai. 

Penulis memberikan beberapa pertanyaan diantaranya pernah atau 

tidaknya melakukan pembelajaran menggunakan metode Sosiodrama, pada 

pelaksanaannya guru belum pernah menggunakan metode Sosiodrama. 

Kegiatan pembelajaran yang panjang dan tidak didukung dengan metode 

pembelajaran yang inovatif dalam penyampaian materinya, sehingga 

peserta didik kurang tertarik dan tidak termotivasi pada pembelajaran yang 

sedang berlangsung. 
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Pada hasil pretest yang dilakukan pada tanggal 5 April 2018 

diperoleh hasil jawaban peserta didik berdasarkan aspek berpikir kreatif. 

Pada aspek keaslian (originalitas) memperoleh nilai 52, sebagian besar 

peserta didik memiliki jawaban sama dengan teman satu kelompoknya. 

Dilihat dari hasil jawaban peserta didik masih rendah tingkat keasliannya 

dalam menjawab soal pada tes yang diberikan. Kemudian pada aspek 

kelancaran (fluency), peserta didik memperoleh nilai 49 berdasarkan 

jawaban pserta didik masih belum menunjukkan kelancaran dalam 

menjawab soal tes tersebut. 

Aspek berikutnya adalah flexibility atau keluwesan memperoleh 

nilai 56,62. Sebagian besar peserta didik tidak memberikan jawaban, hal ini 

menunjukkan rendahnya keterampilan peserta didik dalam memecahkan 

suatu permasalahan. Terakhir untuk aspek elaborasi (keterperincian) 

memperoleh nilai 44,49, peserta didik sebagian besar tidak memerinci 

jawaban atau menjawab seadanya dengan menyalin ulang kata-kata yang 

ada pada soal tes tersebut sehingga banyak jawaban yang diberikan tidak 

sesuai. 

Dari ketuntasan hasil belajar pada pretest yang di laksanakan pada 

tanggal 5 April 2018 tersebut. Terdapat 3 orang (8,81%) mencapai 

ketuntasan belajar, dan 31 peserta didik (91,19%) mendapat perolehan nilai 

yang masih di bawah KKM atau masih belum mencapai ketuntasan. Hasil 

pretest yang telah dilakukan mencerminkan hasil belajar yang masih di 

bawah KKM (70) dan masih jauh dari harapan. Berdasarkan hasil pretest 

tersebut maka penulis menganggap perlu adanya tindakan sebagai sarana 

untuk memperbaiki dan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif 

pada peserta didik. 

Dari hasil pengamatan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa peserta didik masih kurang dalam keterampilan berpikir kreatifnya. 

Pada pembelajaran peserta didik seharusnya memiliki kegiatan mental yang 

diantaranya, aspek kelancaran (fluency) selalu mengajukan pertanyaan dan 
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mencetuskan banyak gagasan, membangun ketertarikan pada suatu hal yang 

baru. Aspek keluwesan (flexibility) memenerima informasi baru dengan 

terbuka, memiliki rasa toleransi terhadap teman dan perbedaan.  

Aspek elaborasi, peserta didik harus menerapkan imajinasi serta 

memiliki keberanian seperti keinginan dalam hati mereka dan menggunakan 

waktunya untuk kegiatan yang positif. Adapun aspek keaslian (originalitas) 

harus ada pada peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar 

memiliki keterampilan berpikir kreatif hal ini dapat dilihat dari jawaban-

jawaban yang akan diberikan peserta didik pada soal tes yang diberikan.  

Melihat dari masalah tersebut, penggunaan metode yang lebih 

variatif serta inovatif seperti metode role playing, sosiodrama, snowball 

throwing dan talking stick. Metode sosiodrama dianggap tepat untuk 

digunakan dalam pembelajaran karena memiliki kelebihan yang membuat 

peserta didik memiliki pengalaman langsung dengan memerankan suatu 

peran. Peserta didik kelas IV sudah masuk ke tahap operasional konkret, 

menurut Piaget (dalam Rusman, 2013: 251) “anak usia 7-11 tahun sudah 

mulai memiliki cara berpikir”. Pada usia peserta didik kelas tinggi sudah 

mulai bisa memperhatikan pembelajaran lebih dari satu dimensi sekaligus 

dan sudah bisa menghubungkan satu dengan yang lain. 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan oleh penulis 

ingin menerapkan metode sosiodrama pada pembelajaran tematik, terlebih 

dalam sesi wawancara guru tersebut mengatakan bahwa metode sosiodrama 

jarang atau belum digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Terutama pada 

tema-tema di kelas IV, seperti cita-citaku dan indahnya keberagaman 

negeriku. Peristiwa-peristiwa ini perlu di dramatisasikan dengan partisipasi 

dari peserta didik. Dengan metode ini peserta didik akan merasakan 

pengalaman pembelajaran secara langsung dan memahami peristiwa yang 

sudah terjadi. Mereka akan menghayati peranan yang mereka mainkan, 

sehingga akan menstimulus keterampilan berpikir mereka dan membuat 

mereka ingin berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 
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Bahri dan Zain, (2010: 88) mengemukakan bahwa “sosiodrama 

menitik beratkan pada mendramatisasikan tingkah laku yang berhubungan 

dengan masalah sosial”. Dengan begitu metode sosiodrama ini memiliki 

keunggulan yang mampu membuat peserta didik menghayati, dan 

menghargai perasaan orang lain. Peserta didik juga belajar bagaimana 

menghargai keputusan kelompok, dan merangsang peserta didik untuk 

meningkatkan keterampilan berfikir kreatifnya. 

Sosiodrama sendiri membantu peserta didik untuk belajar nilai-nilai 

moral dan sosial dalam kehidupan. Melalui metode sosiodrama peserta 

didik akan mengetahui apa-apa saja yang terkandung dalam pembelajaran 

yang sedang mereka lakukan, sehingga kemampuan berfikir merekapun 

akan berkembang. Dengan metode sosiodrama yang didukung dengan 

pembelajaran yang memiliki materi mengenai kejadaian-kejadian sosial 

yang dekat dengan kehidupan peserta didik dan diperankan langsung oleh 

peserta didik. Mereka secara tidak langsung akan berpartisipasi dan dituntut 

untuk memecahkan masalah, menarik keputusan dan memberikan pendapat. 

Kegiatan ini akan meningkatkan keterampilan berfikir kreatif pada diri 

peserta didik dan meningkatkan ketuntasan hasil belajar dari peserta didik. 

Dengan itu penulis mengambil solusi dengan menerapkan metode 

sosiodrama untuk meningkatkan keterampilan berfikir kreatif peserta didik 

pada pembelajaran tematik. Dan tujuan umum yakni mendeskripsikan data 

bagaimana penerapan sosiodrama meningkatkan keterampilan berpikir 

kreatif. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis, 

maka diambil dua rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode sosiodrama dalam meningkatkan 

keterampilan berfikir kreatif peserta didik pada pembelajaran tematik ? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kreatif peserta didik 

setelah mengikuti pembelajaran dengan metode sosiodrama pada 

pembelajaran tematik ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang penulis 

paparkan adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan penerapan metode Sosiodrama dalam meningkatkan 

keterampilan berfikir kreatif peserta didik pada pembelajaran tematik. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan berpikir kreatif peserta 

didik setelah mengikuti pembelajaran dengan metode sosiodrama pada 

pembelajaran tematik. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan setelah dikakukannya penelitian ini, 

penulis paparkan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian tindakan kelas yang dilakukan penulis ingin 

menambah referensi metode yang digunakan dalam pembelajaran. 

Penulis dapat mengembangkan metode Sosiodrama sebagai metode 

yang sesuai untuk pembelajaran tematik di Sekolah Dasar. Metode ini 

sesuai untuk menggali dan meningkatkan keterampilan berfikir kreatif 

peserta didik.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dapat menjadi suatu wahana ilmiah untuk pengembangan diri 

khususnya pada pembelajaran tematik. Dengan pembelajaran 

menggunakan metode yang tepat akan mampu meningkatkan 

keterampilan berfikir kreatif pada peserta didik. 

b. Bagi Peserta Didik 

1) Peserta didik diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan 

belajar mereka terhadap pembelajaran tematik. 

2) Peserta didik dapat berpartisipasi secara maksimal dan 

meningkatkan keaktifan dalam mengemukakan pendapat ketika 

proses pembelajaran yang berlangsung. 
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3) Peserta didik dapat meningkatkan keterampilan berfikir kreatif 

dan meningkatkan hasil dari pembelajaran tematik. 

4) Peserta didik melalui metode sosiodrama akan mendapatkan 

pengalaman belajar yang nyata. 

c. Bagi Guru 

1) Dapat meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan 

metode yang inovatif dan tepat dalam pembelajaran tematik. 

2) Dapat memberikan informasi dengan cara yang lebih hidup 

sehingga tidak monoton. 

3) Dapat menjadi fasilitator yang berkualitas sebagai penyampai 

informasi yang memacu keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran tematik. 

d. Bagi Sekolah 

1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara 

guru dengan peserta didik. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan kajian 

dalam pengembangan pembelajaran tematik, dan dijadikan 

bahan masukan bagi peneliti-peneliti lainnya. 


