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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembelajaran  IPS menurut kurikulum 2006 adalah agar peserta

didik memiliki kemampuan sebagai berikut (1) mengenal konsep-konsep yang

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, (2) memiliki

kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri

memecahkan masalah dan ketrampilan dalam kehidupan sosial, (3) memiliki

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan,  (4)

memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional dan global. Oleh karena

itu pembelajaran  IPS yang dilakukan harus selalu mengacu pada tujuan

tersebut dengan memperhatikan karakter siswa sebagai peserta didik.

Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang mampu

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu

hidup berinteraksi antara makhluk satu dengan makhluk yang lain. Bahwa

manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan. Antara

individu satu dengan individu yang lain. Namun tidak lepas sebagai warga

negara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. salah satu pembaharuan

dalam IPS adalah strategi pembelajarannya siswa tidak hanya mempelajari

materi namun mampu berlatih, bersikap dan berperilaku yang baik.
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Siswa Sekolah Dasar kelas III pada umumnya berusia 9-11 tahun.

Menurut teori perkembangan kognitif Piaget ( Ingridwati Kurnia dkk 2008 1-

20 ), anak usia 9-11 tahun masuk dalam tahap operasional konkrit. Pada tahap

ini anak mampu berpikir logis secara sistematis untuk mencapai pemecahan

masalah. Untuk itu diperlukan model pembelajaran  yang sesuai untuk

membantu pemahaman konsep dalam pembelajaran  IPS.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil ulangan IPS materi jual beli

siswa kelas III SDN  Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

tahun pelajaran 2010-2011 didapat hasil yang kurang memuaskan. Terbukti

pada kegiatan pratindakan nilai rata-rata siswa 6,3 yang berarti masih dibawah

standar KKM yang ditentukan sekolah. Ketuntasan belajar secara klasikal

masih tergolong rendah.dalam kegiatan pratindakan ketuntasan klasikal hanya

mencapai 35% dari 20 siswa yang berarti siswa yang tuntas dalam belajar

cuma 7 siswa. Dari hasil observasi yang di lakukan peneliti sebagian besar

siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami kegiatan jual beli di

lingkungan rumah dan sekolah. Dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah

guru masih kelihatan menggunakan metode yang kurang sesuai dengan materi

yang di ajarkan sehingga tujuan pembelajaran belum tercapi secara maksimal.

Oleh sebab itu penulis melaksanakan perbaikan pembelajaran  dengan

harapan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran  khususnya peningkatan

prestasi belajar siswa pada pelajaran IPS tentang materi jual beli.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaima peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS tentang

jual beli melalui penggunaan model pembelajaran bermain peran ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran melalui penggunaan model

bermain peran dapat meningkatkan hasil belajar siswa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan

penelitian ini adalah :

1. Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS tentang  jual

beli melalui penggunaan model pembelajaran bermain peran

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran melalui penggunaan model

bermain peran dapat meningkatkan hasil belajar siswa

D. Manfaat Penelitian

Perbaikan pembelajaran  melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini

diharapkan bermanfaat terutama bagi siswa, guru dan sekolah.

1. Manfaat bagi Siswa

a. Meningkatkan hasil belajar siswa yang semula nilainya kurang

menjadi baik.

b. Dengan model pembelajaran  bermain peran lebih giat belajar

c. Mengurangi kebosanan anak selama pembelajaran  di dalam kelas.
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2. Manfaat bagi Guru

a. Untuk memperbaiki pembelajaran  guru yang semula hanya monoton

menggunakan model pembelajaran ceramah, sekarang dalam

pembelajaran  sudah mulai menggunakan model pembelajaran

bermain peran.

b. Guru dapat berkembang secara profesional seperti tuntutan dunia

pendidikan yang semakin tinggi.

c. Meningkatkan rasa percaya diri bahwa seorang guru mampu memberi

yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui jalur dunia pendidikan.

3. Manfaat bagi Sekolah

a. Dengan adanya berbagai model pembelajaran akan menambah bahan

kajian bagi sekolah.

b. Perbaikan pembelajaran  ini diharapkan dapat memberikan pelayanan

pendidikan pada masyarakat belajar.

E. Ruang Lingkup

 Ruang lingkup penelitian  meliputi , (1) subjek penelitian yaitu mata

pelajaran IPS  materi tentang jual beli kelas III,  (2) objek penelitian dilakukan

pada kelas 3 tahun ajaran  2010/2011,  (3) lokasi penelitian  di SDN  Trojalu

Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, (4) model pembelajaran yang

digunakan yaitu model pembelajaran bermain peran.
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F. Hipotesis Penelitian

 Penggunakan model pembelajaran bermain peran diharapkan prestasi

belajar siswa kelas III SDN Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

dalam materi jual beli dapat meningkat.

G. Definisi Operasional

1. Model pembelajaran roll playing adalah salah satu bentuk permainan

pendidikan yang di pakai untuk menjelaskan peranan,sikap,tingkah

laku,nilai,dengan tujuan menghayati perasaan sudut pandang dan cara

berpikir orang lain.

2. Penggunaan model pembelajaran bermain peran adalah salah satu model

pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar IPS

materi jual beli pada siswa kelass III SDN trojalu Kecamatan Baureno

Kabupaten Bojonegoro.


