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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru dengan peserta 

didik. Dalam proses tersebut, guru memberikan bimbingan dan menyediakan 

berbagai kesempatan yang dapat mendorong peserta didik belajar dan untuk 

memperoleh pengalaman sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tercapainya tujuan 

pembelajaran ditandai oleh tingkat penguasaan kemampuan dan pembentukan 

kepribadian. Oleh karena itu, proses pembelajaran melibatkan berbagai kegiatan 

dan tindakan yang perlu dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh hasil 

belajar yang baik. 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah 

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang 

didorong mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di kelas 

diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi saja sehingga otak 

anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa ditunntut 

untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika anak didik kita lulus dari sekolah, 

mereka hanya pintar secara teoretis, tetapi miskin aplikasi (Sanjaya, 2011:1). 

Kenyataan ini sepertinya berlaku untuk semua mata pelajaran. Mata 

pelajaran science tidak dapat mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir 

kritis dan sistematis, karena strategi pembelajaran berpikir tidak digunakan secara 
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baik dalam setiap proses pembelajaran di kelas. Mata pelajaran agama, tidak dapat 

mengembangkan sikap sesuai dengan norma-norma agama, karena proses 

pembelajaran hanya diarahkan agar anak bisa menguasai dan menghafal materi 

pelajaran. Mata pelajaran bahasa tidak diarahkan untuk mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi, karena yang dipelajari lebih banyak bahasa sebagai 

ilmu bukan sebagai alat komunikasi. Pun demikian, mata pelajaran ilmu-ilmu 

sosial (IPS) yang tidak dapat mengembangkan kemampuan menganalisis sebuah 

gejala atau persoalan kehidupan sosial, khususnya yang berkaitan dengan 

hubungan masyarakat. 

Pendidikan sekolah dasar adalah salah satu jenjang pendidikan dasar yang 

merupakan pondasi awal yang menentukan keberhasilan peserta didik untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Hal ini sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Lapono (2008:164) bahwa, SD (Sekolah Dasar) atau MI 

(Madrasah Ibtidaiyah) sebagai salah satu jenis satuan pendidikan dasar yang 

mengemban tugas sebagai peletak dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. Tingkat pendidikan ini diharapkan dapat memberikan 

bekal kepada anak-anak Indonesia untuk menjadi manusia Indonesia yang sesuai 

dengan cita-cita nasional (Arindrawati dan Huda, 2004:1). Dalam pendidikan 

sekolah dasar terdapat beberapa mata pelajaran yang diajarkan oleh guru kepada 

peserta didik, salah satunya, yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan 
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budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena 

sosal yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-

cabang ilmu-ilmu sosial. IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang 

diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (Trianto, 2010:171). 

Konsep Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terdiri dari 14 nilai, antara lain 

terdiri dari (1) interaksi, (2) saling ketergantungan, (3) kesinambungan dan 

perubahan, (4) keragaman/kesamaan/perbedaan, (5) konflik dan konsesus, (6) 

pola, (7) tempat, (8) kekuasaan, (9) nilai kepercayaan, (10) keadilan dan 

pemerataan, (11) kelangkaan, (12) kekhususan, (13) budaya, dan (14) 

nasionalisme (Trianto, 2010:173). 

Menurut Kosasih (dalam Trianto, 2010:174), tujuan pendidikan IPS adalah 

untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan 

lingkungannya, serta berbagai bekal bagi peserta didik untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, mata pelajaran IPS 

dinilai penting demi mengembangkan kemampuan diri menghadapi persoalan-

persoalan masa depan yang begitu kompleks. 

Salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik dalam 

pelajaran IPS adalah “Menghargai peranan tokoh perjuangan dalam 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia”. Kompetensi dasar ini sesuai dengan 

poin terakhir dari konsep Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni nilai nasionalisme. 

Namun demikian, pembelajaran IPS sejauh ini belum dapat memberikan kesan 

menarik bagi sebagian besar peserta didik di jenjang SD atau MI. Hal tersebut 
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dapat diidentifikasi dari observasi yang dilakukan peneliti saat melaksanakan 

praktik pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Berdasarkan observasi yang 

dilakukan peneliti bersama dengan guru kelas V SD Muhammadiyah 1 Kota 

Malang, masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan pada mata 

pelajaran IPS. Dari jumlah peserta didik sejumlah 25 anak, yang tidak tuntas 18 

anak dan yang tuntas hanya 7 anak. Jika dipersentasekan yaitu, 72% peserta didik 

tidak tuntas dan 18% peserta didik tuntas. Dengan demikian, ketuntasan klasikal 

belum tercapai dengan baik karena minimal ketuntasan belajar lebih dari 75%. 

Berdasarkan observasi di kelas V SD Muhammadiyah 1 Kota Malang, 

kondisi yang demikian disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (1) siswa 

belum terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran sehingga hanya 

mengetahui sedikit saja terhadap materi yang diajarkan, (2) siswa kurang 

mendapatkan motivasi belajar dari guru sehingga pada saat kurang semangat 

untuk belajar khususnya pembelajaran dalam pembelajaran IPS, dan (3) siswa 

kurang memahami materi yang dijelaskan oleh guru sehingga nilai yang diperoleh 

di bawah KKM. Beberapa faktor ini yang menyebabkan hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran IPS menjadi rendah. 

Masalah tersebut tentu akan mengganggu tingkat keberhasilan peserta 

didik. Oleh karena itu, perlu segera dicari solusi agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Salah satu solusi yang ditawarkan peneliti yaitu 

dengan menggunakan metode pembelajaran bermain peran untuk menjelaskan 

mata pelajaran IPS, khususnya tentang menghargai peranan tokoh perjuangan 

dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pembelajaran bermain 

peran. Metode pembelajaran bermain peran mempunyai tujuan utama sebagai 

pengembangan imajinasi dan penghayatan peserta didik sehingga peserta didik 

dapat  termotivasi dalam belajar dan merasakan langsung perjuangan tokoh-tokoh. 

Pemilihan metode ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar maupun 

hasil belajar peserta didik.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Peningkatan hasil belajar IPS melalui metode bermain peran 

menghargai peranan tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia peserta didik kelas V SD Muhammadiyah 1 Kota Malang”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diidentifikasi 

masalah-masalah yang terjadi sebagai berikut: 

1) Guru belum dapat melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses 

pembelajaran, 

2) Motivasi belajar peserta didik yang rendah, 

3) Pembelajaran berlangsung satu arah saja, sehingga peserta didik hanya 

menegtahui sedikit saja terhadap penjelasan tentang materi yang disampaikan 

oleh guru. 

Oleh karena itu, dianggap perlu untuk segera dicari pemecahan 

masalahnya, agar kesulitan tersebut dapat teratasi. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan, yaitu penggunaan metode bermain peran dengan materi menghargai 

peranan tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia mata 
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pelajaran IPS kelas V SD Muhammadiyah 1 Kota Malang. Metode bermain peran 

ini dapat mengembangkan penghayatan peserta didik dan meningkatkan 

pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, sehingga diharapkan hasil 

belajar peserta didikpun nantinya juga akan mengalami peningkatan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini disusun sebagai berikut. 

1) Bagaimana pelaksanaan metode bermain peran dalam pembelajaran IPS 

tentang menghargai peranan tokoh perjuangan dalam mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia pada peserta didik kelas V SD Muhammadiyah 1 

Kota Malang? 

2) Bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan 

metode bermain peran dalam pembelajaran IPS tentang menghargai peranan 

tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 

peserta didik kelas V SD Muhammadiyah 1 Kota Malang? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan pelaksanaan metode bermain peran dalam pembelajaran 

IPS tentang menghargai peranan tokoh perjuangan dalam mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia pada peserta didik kelas V SD Muhammadiyah 1 

Kota Malang 
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2) Mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik dengan penggunaan 

metode bermain peran dalam pembelajaran IPS tentang menghargai 

peranan tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

pada peserta didik kelas V SD Muhammadiyah 1 Kota Malang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

         Adapun maksud peneliti mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat 

berguna baik secara teoretis maupun secara praktis, dan berguna bagi para guru 

SD umumnya dan peserta didik PGSD khususnya seperti berikut. 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan  

pembelajaran IPS di tingkat SD. Terutama, wawasan materi tentang menghargai 

peranan tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi peserta didik, penelitian ini melatih peserta didik untuk berpartisipasi 

dan berinteraksi secara aktif dalam peroses pembelajaran baik antara 

peserta didik denang peserta didik maupun peserta didik dengan guru, dan 

meningkatkan hasil belajar peserta didik  

b) Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dalam memilih metode 

pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan dalam proses mengajar. 

c) Bagi Peneliti, Meningkatkan pengetahuan dan tambah wawasan dan 

pengetahuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan mata pelajaran IPS 

Peserta didik Kelas V materi menghargai peranan tokoh perjuangan dalam 

Mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan metode bermain peran. 
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1.6 Batasan Istilah 

1.6.1 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya. 

1.6.2 Metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai 

suatu maksud. Metode mengajar dapat ditetapkan oleh guru dengan 

memperhatikan tujuan dan bahan. Pertimbangan pokok dalam menemukan 

metode terletak pada keefektifan belajar-mengajar. 

1.6.3 Metode pembelajaran bermain peran adalah suatu cara penguasaan bahan-

bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan peserta 

didik. Pengembangan imajinasi dan penghayatan ini dilakukan peserta 

didik dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau mati. Kegiatan 

memerankan ini akan membuat peserta didik lebih meresapi materi dalam 

belajar.   

1.6.4 Menghargai peranan tokoh perjuangan dalam mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia adalah salah satu materi pembelajaran yang ada 

pada mata pelajaran IPS kelas V semester 2 yang di dalamnya membahas 

tentang cara atau sikap menghargai tokoh kemerdekaan Indonesia. 


