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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kurikulum Sekolah Dasar pada umumnya meliputi substansi pembelajaran 

yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai kelas satu 

sampai dengan kelas enam. Kurikulum tersebut telah mengalami perubahan, 

hingga saat ini kurikulum yang telah ditetapkan adalah kurikulum 2013. Pada 

kurikulum 2013, di Sekolah Dasar sudah menggunakan model pembelajaran yang 

dikenal dengan istilah model pembelajaran tematik dengan pendekatan scientific. 

Menurut Majid (2014:80) pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu 

yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Sedangkan pendekatan 

scientific yaitu pendekatan didalam kegiatan pembelajaran yang mengutamakan 

kreativitas dan temuan-temuan siswa. Pengalaman belajar yang mereka peroleh 

tidak bersifat indoktrinasi, hafalan dan sejenisnya. Pengalaman belajar, baik itu 

yang berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap mereka peroleh berdasarkan 

kesadaran dan kepentingan mereka sendiri (Kosasih, 2014). 

Pembelajaran tematik sangat membantu siswa yang tidak berasal dari 

pendidikan pra sekolah untuk mulai belajar di bangku formal. Pelajaran yang 

disajikan tanpa adanya pemilahan mata pelajaran menyebabkan siswa belajar 

tanpa sadar berbagai hal dalam satu kali pembelajaran.  

Pembelajaran tematik menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

(direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada 
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sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih 

abstrak (Depdiknas, 2006). Hal ini sesuai dengan karakteristik siswa usia SD/MI 

yang masih sangat tergantung pada respon indera, artinya apa yang mereka lihat, 

dengar, dan rasakan sangat mendominasi dengan apa yang mereka pahami. 

Implikasi kepada pembelajaran di kelas adalah penggunaan metode dan 

penggunaan media pembelajaran yang mendukung kepada penerimaan sensorik 

panca indera. Oleh  karena  itu,  keberhasilan  dalam  proses  belajar  mengajar  

dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menggunakan metode dan media 

belajar yang sesuai dengan  materi yang akan disampaikan oleh guru ketika proses 

belajar mengajar berlangsung. 

Dalam proses pembelajaran, untuk meningkatkan minat belajar siswa serta 

mampu mengaplikasikannya, diperlukan suatu metode pembelajaran dan media 

pembelajaran yang berbeda dalam kegiatan proses belajar mengajar yakni yang 

lebih interaktif, tidak monoton, memberikan keleluasaan berpikir pada siswa serta 

siswa ikut terlibat langsung dalam proses belajar mengajarnya. Agar proses 

pembelajaran bagi siswa menjadi lebih bermakna perlu adanya kegiatan Role 

Playing dimana siswa seolah-olah mengalami hal-hal yang sedang terjadi ketika 

proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan Role Playing akan lebih optimal 

apabila ditunjang dengan media pembelajaran. Media audiovisual menunjang 

penggunaan metode Role Playing dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan media 

audiovisual tidak hanya dapat dilihat atau di dengar saja, tetapi media ini dapat 

dilihat dan didengar siswa secara langsung sehingga mudah ditangkap dan 

dipahami oleh siswa. 
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Penggunaan metode Role Playing dan media audiovisual dalam proses 

pembelajaran tematik tidak saja memberdayakan siswa sebagai subjek sekaligus 

objek pembelajaran tetapi juga dapat memicu kreativitas guru sebagai fasilitator 

dan tutor dalam pembelajaran. Menurut Fannie & Gorge (dalam Sobry) Role 

Playing atau bermain peran merupakan suatu model pembelajaran, dimana peserta 

didik diminta untuk memainkan peran tertentu, terutama yang berkaitan dengan 

masalah-masalah sosial. Sedangkan media audiovisual menurut Abdurrahman 

Ginting (2008: 146) adalah media yang menampilkan materi pembelajaran dalam 

bentuk sesuatu yang dapat didengar oleh telinga dan dapat dilihat oleh mata 

manusia. 

Berdasarkan hasil observasi awal di SD Al kautsar Pasuruan, masih banyak 

siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru dan siswa yang ramai sendiri 

ketika proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Mengatasi hal tersebut, 

guru mengambil langkah dengan menggunakan berbagai metode dalam proses 

pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan metode role playing. Guru 

kelas IV SD Al kautsar Pasuruan telah menggunakan metode role playing dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Hasil pembelajaran dengan menggunakan 

metode role playing dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Dengan 

diterapkannya metode pembelajaran tersebut ke dalam pembelajaran tematik, 

proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan menarik. Metode ini 

memudahkan siswa dalam memahami materi yang telah diajarkan dikarenakan 

siswa terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tersebut. Berkaitan 

dengan hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi 

“Penggunaan metode role playing dan media audiovisual dalam pembelajaran 
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tematik tema pahlawanku subtema sikap kepahlawanan di kelas IV SD Al kautsar 

Pasuruan” 

 

1.2 Batasan Masalah 

Untuk menjaga agar masalah terarah dan tidak meluas, penulis membatasi 

permasalahan sebagai berikut.  

1.2.1 Tema yang dibahas dalam penelitian ini adalah tema pahlawanku, subtema 

sikap kepahlawanan.  

1.2.2 Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD Al kautsar. 

1.2.3 Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang penggunaan metode role 

playing dan media audiovisual pada tema pahlawanku khususnya sub tema 

sikap kepahlawanan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, secara 

umum permasalahan penelitian ini adalah 

1.3.1  Bagaimana penggunaan metode role playing pada pembelajaran tematik 

kelas IV SD Al kautsar Pasuruan? 

1.3.2 Apa saja kendala penggunaan metode role playing dan media audiovisual 

pada pembelajaran tematik kelas IV SD Al kautsar Pasuruan? 

1.3.3 Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala penggunaan 

metode role playing dan media audiovisual pada pembelajaran tematik di 

kelas IV SD Al kautsar Pasuruan? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Untuk mendeskripsikan penggunaan metode role playing dan media 

audiovisual pada siswa kelas IV SD Al kautsar Pasuruan. 

1.4.2 Untuk menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa dalam 

penggunaan metode role playing dan media audiovisual pada 

pembelajaran tematik kelas IV SD Al kautsar Pasuruan. 

1.4.3 Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala 

pembelajaran tematik melalui penggunaan metode role playing dan media 

audiovisual di kelas IV SD Alkautsar Pasuruan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Guru 

Diharapkan dapat mengembangkan kreativitas guru dalam menciptakan 

suasana pembelajaran aktif dan memberikan pemamahaman materi kepada siswa 

dengan baik.  

1.5.2 Bagi Sekolah 

 Diharapkan dapat digunakan untuk rujukan dalam pembelajaran tematik di 

sekolah. 

1.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menjadi bahan rujukan didalam mengembangkan metode pembelajaran 

tematik yang lebih inovatif. 
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1.6 Definisi Istilah 

1.6.1  Role playing atau bermain peran adalah sejenis permainan gerak yang di 

dalamnya ada tujuan, aturan adutainment dalam tema pahlawanku subtema 

sikap kepahlawanan. 

1.6.2 Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang 

berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam pembelajaran tematik terdapat 

beberapa mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, SBDP, PJOK, 

Matematika, PKN, IPA dan IPS. 

1.6.3 Media audiovisual adalah media yang menampilkan materi pembelajaran 

dalam bentuk sesuatu yang dapat didengar oleh telinga dan dapat dilihat 

oleh mata manusia. 

 

 


