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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dunia pendidikan yang semakin modern dengan berkembangnya ilmu dan 

teknologi mendorong para guru untuk berfikir lebih kreatif dan aktif dalam 

pengajaran. Harapan bagi setiap guru dalam proses pembelajaran adalah para 

peserta didik dapat belajar secara optimal. Guru dituntut dapat menguasai 

berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran. 

 Pendidikan adalah proses membantu anak berkembang secara optimal, 

yaitu berkembang sesuai dengan potensi dan sistem nilai yang dianut anak. 

Pengertian ini mengandung makna bahwa pendidikan bukanlah proses 

memaksakan kehendak orang dewasa kepada anak, melainkan upaya menciptakan 

kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak, yaitu kondisi yang memberikan 

kemudahan bagi anak untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. 

 Pendidikan dasar menjadi pondasi bagi pendidikan tingkat selanjutnya, 

ketika sebuah pondasi telah terbangun kuat, maka untuk pembangunan 

selanjutnya akan lebih mudah dan kokoh. Seorang guru harus mampu meletakkan 

sebuah dasar yang kokoh bagi siswa yang kelak akan digunakan sebagai pijakan 

untuk mencapai hal yang diinginkan atau hal yang dicita-citakan tanpa banyak 

mendapat kendala yang berarti.  

 Dalam proses pembelajaran di SDN Lawak I khususnya mata pelajaran 

IPS, guru menyampaikan materi kepada siswa dengan metode ceramah.Setelah 

memberikan ceramah kepada siswa, guru kemudian memberikan tugas kepada 
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siswa baru dikoreksi bersama-sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebab dari 

rendahnya prestasi belajar di SDN Lawak I kecamatan Ngimbang antara lain : 

1.Metode yang digunakan membosankan 

2.Guru kurang memotivasi siswa, sehingga siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran  

 Dari hasil evaluasi pelajaran IPS materi kegiatan ekonomi penduduk  

diperoleh hasil sebagai berikut yaitu siswa yang sudah tuntas belajar hanya 4 

siswa sedangkan 4siswa yang lain belum tuntas belajar. Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) adalah 70.Jadi ketuntasan belajar siswa hanya 50 %.Agar siswa 

termotivasi untuk aktif sehingga diharapkan prestasi belajar siswa meningkat, 

salah satu tehnik yang dilakukan untuk menangani masalah tersebut di atas adalah 

dengan metode Role Playing. 

Terdapat beberapa kelebihan dengan menggunakan RolePlaying sebagai 

metode mengajar, diantaranya : 

1. Siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. 

2. Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam 

situasi dan waktu yang berbeda. 

3. Guru dapat mengevaluasi pengalaman siswa melalui pengamatan pada waktu 

melakukan permainan. 

4. Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa.  

5. Sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis 

dan penuh antusias.  

6. Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta 

menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. 
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7. Dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah, dan dapat 

memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan 

penghayatan siswa sendiri.  

Dengan demikian metode ini sangat cocok dan dianggap dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

Penerapan metode Role Playing diharapkan siswa lebih aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran sehingga peneliti mengharapkan ada kemajuan 

yang signifikan dalam hal prestasi belajar. Dalam penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui pengaruh tingkat keberhasilan dengan penerapan metode Role 

Playing, sehingga peneliti mengangkat masalah ini menjadi penelitian tindakan 

kelas dengan judul “Peningkatan prestasi belajar IPS melalui metode Role Playing 

kelas IV SDN Lawak I kecamatan Ngimbang tahun ajaran 2012 / 2013”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan  masalah dalam penelitian  

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah  penerapan metode Role Playing dalam meningkatkan 

prestasi belajar pada mata pelajaran IPSkelas IVSD Negeri Lawak I 

kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan pada tahun ajaran 2012/2013?  

2. Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar mata pelajaran  IPS setelah 

diterapkannya metode Role Playing pada siswa kelas IV SD Negeri Lawak 

I kecamatan Ngimbang kabupaten Lamonganpada tahun  ajaran 2012 / 

2013? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah  diatas, maka tujuan dilaksanakan  

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan  penerapan metode Role Playingpada mata 

pelajaranIPS siswa kelas IV SDNegeri Lawak I kecamatan Ngimbang 

kabupaten Lamonganpada tahun ajaran 2012 / 2013. 

2. Untuk mendeskripsikan  peningkatan prestasi belajar pada mata pelajaran 

IPS setelah diterapkannya metode Role Playing  siswa kelas IV SDNegeri 

Lawak Ikecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan tahun ajaran 

2012/2013. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Bagi guru 

a. Untuk mengantisipasi hambatan pembelajaran 

b. Untuk menggugah, meningkatkan motivasi berpendapat siswa melalui  

metodeRolePlaying . 

2. Bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan prestasi belajar setelah diterapkannya metode Role  

Playing 

b. Dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar 

3. Bagi sekolah 

Memberikan bahan informasi yang penting pada pihak sekolah dalam  

penyelenggaraan program pendidikan dan pengajaran serta alternatif  
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tehnik pembelajaran yang efektif. 

4. Bagi teman sejawat 

Memperluas wawasan guru tentang pembelajaran IPS melalui metode Role  

Playing yang menunjukkan praktek langsung. 

 

1.5 Batasan Istilah 

 Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul penelitian ini, maka perlu 

didefinisikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai atau diperoleh anak berupa 

nilai mata pelajaran (Nurkencana, 2005:62). 

2. Role Playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai 

bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, 

mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang 

mungkin muncul pada masa mendatang (Sanjaya, 2009).  

3. Kegiatan ekonomi penduduk ada tiga yaitu: produksi, distribusi, konsumsi. 

4. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. 

5. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen 

ke konsumen.  

6. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan menghabiskan nilai  guna 

suatu barang.  

7. Masalah pribadi adalah masalah yang dialami oleh manusia sebagai 

individu. 

8. Masalah sosial adalah masalah yang berpengaruh pada kehidupan 

masyarakat banyak. 


