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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya 

juga menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak dicapai, baik tujuan yang 

dirumuskan itu bersifat abstrak sampai pada rumusan-rumusan yang dibentuk 

secara khusus untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Begitu 

juga dikarenakan pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan 

manusia menuju ke arah cita-cita tertentu, maka yang merupakan masalah pokok 

bagi pendidikan ialah memilih arah atau tujuan yang ingin dicapai (Hasbullah, 

2009:10).  

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan saat ini adalah 

meningkatkan efektifitas pada proses pembelajaran di sekolah. Hal untuk 

meningkatkan efektifitas proses pembelajaran di lakukan dengan cara 

mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat oleh guru atau pendidik. 

Strategi-strategi pengajaran perspektif yang membantu mencapai tujuan-tujuan 

inilah yanbg dikenal dengan model-model pengajaran. Model pengajaran sebagai 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, mendesain 

materi-materi instrusional, dan memandu proses pengajaran di ruang kelas atau di 

setting (Joyce dan Weill dalam Huda, 2013:73).  

Keseluruhan proses pendidikan sekolah, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami 

oleh siswa sebagai anak didik (Slameto, 2003:1). 
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Strategi pembelajaran adalah siasat guru dalam mengefektifkan, 

mengefisienkan serta mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara siswa dengan 

komponen pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Sehingga, guru saat ini harus mampu menciptakan suasana 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa (Riyanto, 2010:132). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan hari Sabtu 25 Mei 2013 di 

SDN 1 Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek  ditemukan masalah di 

lapangan, terhadap proses pembelajaran yang diterapkan. Masalah yang ada di 

sekolah ini adalah perlu adanya penyempurnaan dalam proses pembelajaran ilmu 

pengetahuan alam (IPA) khususnya pada penggunaan model pembelajaran yang 

diterapkan. Guru SDN Prigi 1 pada pembelajaran hanya menggunakan metode 

ceramah, tanpa menggunakan model pembelajaran lain.  

Metode ceramah menekankan guru sebagai aktor dan instruktor 

memudahkan guru untuk penyampaian materi yang menyebabkan  semangat 

belajar siswa rendah dan siswa pasif serta cenderung tidak memperhatikan 

jalannya proses pembelajaran IPA khususnya pada pokok bahasan sistem 

peredaran darah manusia. Hal itu mengakibatkan hasil belajar siswa dalam 

ulangan harian masih ada yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM) untuk mata pelajaran IPA kelas V di SD Prigi 1 Trenggalek adalah 71.  

Penyebab yang menonjol dalam masalah ini adalah belum terlaksananya 

kegiatan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta belum  

tersampainya konsep IPA yang sebenarnya kepada siswa kelas V di SDN 1 Prigi 

Trenggalek. Keterbatasan ilmu pengetahuan masing-masing pihak pembelajaran 

IPA di sekolah ini masih berjalan metode dan media yang masih jauh dari yang 
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diharapkan. Permasalahan di atas dibutuhkan penyesuaian terhadap proses 

pembelajaran, penyesuaian tersebut meliputi pendekatan pembelajaran dan materi 

pembelajaran. Penyesuaian pembelajaran yang dimaksud adalah dengan 

diterapkannya model role playing (bermain peran) yang mengutamakan keaktifan 

siswa sehingga menarik perhatian siswa dan suasana kelas lebih hidup dan 

menyenangkan. Keaktifan dan motivasi untuk memahami materi dalam penerapan 

role playing ini sangat membantu, karena keaktifan dan motivasi dapat 

menunjukkan siswa yang pasif dan aktif sehingga memicu peningkatan hasil 

belajar siswa untuk memahami materi pembelajaran. Model role playing 

mengarahkan pada pemodelan yang dapat mengaplikasikan IPA dalam kegiatan 

yang memecahkan masalah dengan berkelompok. Berdasarkan Permasalahan 

yang terjadi maka peneliti mengambil judul “Peningkatan Hasil Belajar IPA 

Materi Sistem Peredaran Darah Manusia Melalui Penerapan Model Role 

Playing pada Siswa Kelas V SDN 1 Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten 

Trenggalek”. 

B. FOKUS MASALAH 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA siswa SDN 1 

Prigi yang masih jauh dari harapan karena kurangnya pemahaman konsep tentang 

materi. Model pembelajaran yang diterapkan guru masih jauh dari harapan anak 

yaitu dengan metode ceramah sehingga hasil belajar siswa pada materi sistem 

peredaran darah manusia belum mencapai maksimal dikarenakan siswa belum 

bisa belajar secara teori.  

Solusi yang ditawarkan dalam masalah ini adalah pembelajaran dengan 

model role playing (bermain peran) yang mengutamakan keaktifan siswa sehingga 



4 
 

menarik perhatian siswa dan suasana kelas lebih hidup dan menyenangkan guna 

membantu siswa dalam memahami mata pelajaran IPA materi sistem peredaran 

darah manusia.. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat disusun rumusan masalah, 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran IPA materi sistem peredaran darah 

manusia melalui model role playing pada siswa kelas V SDN I Prigi 

Trenggalek?  

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA materi sistem peredaran darah 

manusia melalui penerapan model role playing pada siswa kelas V SDN 1 

Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti ini untuk 

mengetahui: 

1. Mendiskripsikan penerapan pembelajran IPA materi sistem peredaran 

darah manusia melalui model role playing pada siswa kelas V SDN I Prigi 

Trenggalek. 

2. Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar IPA materi sistem peredaran 

darah manusia melalui penerapan model role playing siswa kelas V SDN I 

Prigi Trenggalek. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Siswa 

Mendorong peserta didik aktif dalam pembelajaran guna meningkatkan 

hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada materi sistem peredaran darah manusia. 

2. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi guru SD 

dalam peningkatan pembelajaran dan guru lebih efektif untuk memilih model 

pembelajaran role playing yang tepat dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam khususnya dalam meningkatkan hasil belajar pada pokok bahasan sistem 

peredaran darah manusia. 

3. Bagi SDN Prigi 1 Trenggalek 

Hasil penelitian ini dapat membantu sekolah/guru untuk mengatasi 

kesulitan belajar, guna meningkatkan hasil belajar siswa tentang mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam pada pokok bahasan sistem peredaran darah manusia dan 

dapat dijadikan suatu stimulus bagi para guru untuk meningkatkan model 

pembelajaran role playing. 

4. Bagi Lembaga Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi agar dapat 

digunakan untuk menunjang pembelajaran dan pengetahuan tentang penerapan 

model role playing pada pokok bahasan sistem peredaran darah manusia. 

F. BATASAN ISTILAH 

1. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Hasil belajar siswa diminta mendapatkan hasil yang maksimal yaitu di 

atas rata-rata atau KKM, sehingga apa yang diharapkan dalam pembelajaran 
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tercapai (Jihad, 2008: 14). Dalam penelitian ini hasil belajar diukur dengan 

hasil soal individu setiap pertemuan dan hasil soal evaluasi pada setiap akhir 

siklus untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dalam menguasai pokok 

bahasan sistem peredaran darah manusia melalui pembelajaran model role 

playing.    

2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana 

bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan 

sehari-hari (Permendiknas, 2006:484). 

3. Sistem peredaran darah manusia merupakan di dalam tubuh, darah beredar 

menurut jalan yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan darah membawa 

sari-sari makanan, oksigen atau udara bersih, dan karbondioksida atau udara 

kotor (Priyono, 2009:36). Dalam penelitian ini materi sistem peredaran darah 

manusia merupakan materi yang sulit dikuasai siswa kelas V SDN 1 Prigi 

dikarenakan harus memahami konsep-konsep teori secara benar. 

4. Model Role playing adalah model pembelajaran dengan cara penguasaan 

bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan 

siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan 

memerankan diri sebagai tokoh hidup atau benda mati,  role playing juga 

diorganisasi berdasarkan kelompok-kelompok siswa yang heterogen. Masing-
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masing kelompok memperagakan atau menampilkan skenario yang telah 

disiapkan guru (Huda, 2013:209). Dalam penelitian ini model role playing 

sebagai model pembelajaran yang diterapkan pada siswa untuk memudahkan 

siswa dalam mempelajari pokok bahasan sistem peredaran manusia.  

 


