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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Kedisiplinan Belajar dapat ditanamkan kepada siswa-siswi melalui 

beberapa pembelajaran di kelas. Pilihan pembelajaran atau metode pembelajaran 

merupakan bagian yang penting dan membutuhkan kejelian serta inovasi guru 

dalam proses transformasi ilmu pengetahuan atau nilai-nilai. Pada dasarnya 

manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, baik pendidikan formal 

maupun pendidikan non-formal, agar dengan pendidikan potensi dirinya dapat 

berkembang melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan 

dilakukan oleh masyarakat. Lahirnya generasi baru yang cerdas dan handal adalah 

suatu keharusan bagi suatu bangsa, para pendidik (guru) serta orang tua. Seperti 

yang tercermin dalam nilai-nilai mata pelajaran PKn, bahwa masa depan bangsa 

ditentukan oleh generasi muda yang cerdas. 

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006:49), adalah mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD RI 1945. Lebih lanjut Somantri (2001:154) mengemukakan 

bahwa PKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan 

dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara 

dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga 

negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. 
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Menurut Branson (2003:7) tujuan PKn adalah partisipasi yang bermutu 

dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat 

lokal, negara bagian, dan nasional. Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan 

PKn adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan 

politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar 

demokrasi konstitusional Indonesia 

PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang paling pokok terutama di 

SD/MI. Pembelajaran PKn di SD/MI kelas IV semester 2 terdapat kompetensi 

dasar yaitu organisasi pemerintahan tingkat pusat. Hasil realita di lapangan 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada materi tersebut masih di bawah 

KKM. Hal ini karena siswa kelas IV MI Sunan Giri Malang kurang mampu dalam 

memahami materi organisasi pemerintahan tingkat pusat. Karena didalamnya 

terdapat tugas-tugas presiden, wakil presiden, menteri-menteri dan sekretariat 

yang harus mereka pahami dan mereka hafalkan. Dari sini terbukti bahwa hasil 

ulangan harian pada kompetensi dasar ini menunjukkan dari 20 siswa hanya 25% 

atau 5 siswa yang tuntas dalam belajar, hal tersebut masih cukup jauh dengan 

harapan guru yaitu minimal 70% siswa yang tuntas dalam belajar. 

Mata pelajaran PKn bagi sebagian siswa adalah mata pelajaran yang 

membosankan, terutama pada materi organisasi pemerintahan tingkat pusat. 

Sebagian siswa merasa tidak senang dan malas jika harus menghafalkan banyak 

nama-nama menteri beserta tugasnya. Pernyataan tersebut terbukti dari hasil tes 

pada akhir pelajaran, hampir semua siswa hasil belajarnya kurang memuaskan. 

Terkait dengan problem tersebut beberapa faktor yang menjadi penyebab dapat di 
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identifikasi sebagai berikut : 1) guru belum mengubah cara mengajar, sebagian 

besar masih menganggap mengajar sebagai kegiatan mentransfer ilmu. 2) guru 

belum dapat menyajikan metode pembelajaran PKn yang menarik dan 

menyenangkan. 3) metode yang digunakan oleh guru kurang bervariasi sehingga 

siswa kurang termotivasi. 4) jadwal mata pelajaran PKn hanya satu kali 

pertemuan dalam satu minggu sedangkan materi cukup banyak, sehingga siswa 

mengalami kesulitan dalam pemahaman materi. 5) kurangnya minat membaca 

pada siswa. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa peranan guru dalam proses 

pembelajaran PKn masih belum dapat mengupayakan peningkatan pemahaman 

materi tentang organisasi pemerintahan tingkat pusat, terutama dalam menghafal 

tugas-tugas presiden, wakil presiden, dan nama-nama menteri beserta tugas-

tugasnya. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti mencari solusi yaitu berupa 

pemilihan metode pembelajaran yang tepat dalam penyampaian materi sehingga 

diharapkan siswa lebih mudah dalam mempelajari materi PKn. Metode 

pembelajaran yaitu merupakan cara melakukan atau menyajikan, menguraikan, 

memberi contoh, dan memberi latihan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

Salah satu metode pembelajaran yang akan digunakan adalah metode 

pembelajaran yang didalamnya lebih mengutamakan: 1) unsur permainan, karena 

siswa SD/MI karakteristiknya adalah senang bermain. 2) unsur gerak, karena 

siswa SD/MI paling tidak suka duduk rapi untuk jangka waktu yang lama, bagi 

mereka adalah siksaan. 3) siswa SD/MI senang bekerja dalam kelompok. 4) siswa 
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SD/MI senang melakukan/memperagakan sesuatu secara langsung, karena 

penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak 

melakukan sendiri secara langsung. Metode yang dimaksud adalah metode role 

playing. Menurut Hadfield (2004), mengatakan bahwa role playing adalah sejenis 

permainan gerak yang didalamnya ada tujuan, aturan dan sekaligus melibatkan 

unsur senang.  

Kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam metode role playing yaitu 

siswa melakukan perannya masing-masing sesuai dengan tokoh yang ia lakoni, 

mereka berinteraksi sesama dengan melakukan peran terbuka. Metode ini dapat 

dipergunakan untuk mempraktikan isi pelajaran. Siswa diberi kesempatan seluas-

luasnya untuk memerankan sehingga menemukan kemungkinan masalah yang 

akan dihadapi dalam pelaksanaan sesungguhnya. Melalui metode role playing, 

siswa akan lebih mudah dalam memahami materi. Karena mereka akan 

memerankan secara langsung tokoh-tokoh yang ada dalam materi organisasi 

pemerintahan tingkat pusat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mencoba melakukan 

penelitian tindakan kelas agar ada peningkatan dalam pemahaman materi 

khususnya organisasi pemerintahan tingkat pusat pada siswa sekolah dasar, untuk 

itu peneliti mengambil judul “Penggunaan metode role playing untuk 

meningkatkan pemahaman siswa pada materi pemerintahan pusat mata 

pelajaran PKn kelas IV MI Sunan Giri Malang”. 
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1.1 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana penerapan metode role playing untuk meningkatkan 

pemahaman siswa pada materi pemerintahan pusat mata pelajaran PKn 

kelas IV MI Sunan Giri Malang. 

b. Bagaimana peningkatan pemahaman siswa setelah menggunakan metode 

role playing pada pelajaran PKn kelas IV MI Sunan Giri Malang. 

 

1.2 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode role playing untuk 

meningkatkan pemahaman siswa pada materi pemerintahan pusat mata 

pelajaran PKn kelas IV MI Sunan Giri Malang. 

b. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan pemahaman siswa setelah 

menggunakan metode role playing pada pelajaran PKn kelas IV MI Sunan 

Giri Malang. 

 

1.3 Hipotesis penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, sekilas terlihat jelas bahwa penggunaan 

metode pembelajaran sangat mempengaruhi dalam proses kegiatan belajar 

mengajar terutama dalam meningkatkan pemahaman materi.  
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Jadi hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :                   

“ Penggunaan metode role playing dapat meningkatkan pemahaman siswa 

pada materi pemerintahan pusat mata pelajaran PKn kelas IV MI Sunan 

Giri Malang “. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis (pengembangan keilmuan) yaitu: 

Di bidang pendidikan, yaitu sebagai bahan tambahan atau masukan 

penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam 

memberikan motivasi siswa sekolah dasar dalam meningkatkan 

pemahaman materi. 

b. Manfaat praktis yaitu: 

1. Bagi peneliti, yaitu dapat mengetahui metode apa yang paling tepat 

digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan materi yang 

dipelajari. Dan juga dapat digunakan sebagai sarana dalam 

meningkatkan kemampuan profesinya sebagai pendidik khususnya 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Bagi guru, yaitu dalam kegiatan belajar mengajar akan lebih kreatif 

dalam pemilihan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam 

proses belajar. Selain itu guru dapat menggunakan metode role playing 

pada pembelajaran PKn materi pemerintahan pusat untuk 

meningkatkan pemahaman siswa. 
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3. Bagi siswa, yaitu para siswa diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman materi pemerintahan pusat dan tercipta suasana 

pembelajaran yang menyenangkan. 

1.5 Batasan masalah 

a. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IV MI Sunan Giri Malang 

semester genap tahun ajaran 2011/2012. 

b. Tindakan yang dilakukan berupa penerapan metode role playing dan 

dibatasi pada materi pemerintahan pusat pada pelajaran PKn. 

 

1.6 Batasan istilah 

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap maksud dan 

tujuan penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan definisi operasional. 

Definisi operasional merupakan batasan terhadap beberapa istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini. Pengertian terhadap beberapa yang ada pada judul adalah: 

a. Role Playing adalah sejenis permainan gerak yang didalamnya ada tujuan, 

aturan dan sekaligus melibatkan unsur senang (Hadfield, 2004) 

b. Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari 

bahan yang dipelajari (Winkel, 2001:245) 

c. Pemerintahan pusat adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara 

dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara 

yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencapai tujuan 

(Prayoga, 2008) 
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d. PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga 

negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, 

terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD RI 1945 

(Depdiknas, 2006:49) 


