
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan instruction dalam bahasa Inggris adalah 

rangkaian kegiatan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan tetentu. (Gagne dalam 

Fakhrudin, 2009 : 66) menyatakan “instruction is a set of even that effect learnes in such a way 

that learning is facilitated”. Kalimat tersebut jika  diterjemahkan secara bebas berarti 

“pembelajaran adalah seperangkat kejadian yang mempengaruhi siswa melalui hal tersebut siswa 

belajar”. 

Seorang guru bertugas untuk menjadi sutradara sekaligus penyusun skenario 

pembelajaran. Dengan demikian seorang guru harus dapat menciptakan pengalaman belajar yang 

mampu memotivasi siswanya. Harapan akhirnya, siswa dapat bersemangat dalam belajar serta 

penyampaian materi lebih dapat diserap oleh para siswa. Sehinga tujuan pembelajaran dapat 

terpenuhi dan hasil pembelajaran bisa memuaskan.  

 Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang kompleks, karena di dalamnya 

mengandung unsur pengajaran ilmu, pendidikan tingkah laku serta nilai-nilai yang terkandung 

dalam suatu bahan ajar. Menanggapi hal  tersebut, diharapkan seorang guru  memiliki 

kemampuan yang kompleks pula. Bukan hanya materi ajar yang dikuasainya. Psikologi anak, 

strategi pembelajaran, metode dan media mengajar juga harus dikuasainya. Hal ini senada 

dengan pernyataan“A teacher is a person charged with the responsibility of helping others to 

learn and behave in the different ways”, Kata James M. Cooper dalam (Fakhrudin, 2009: 43). 



Kalimat tersebut dapat diartikan  bahwa seorang guru adalah orang yang bertanggung jawab 

membantu orang lain untuk belajar dan berperilaku sesuai hasil pembelajaran.  

Pembelajaran yang diharapkan anak didik dan orang tua saat ini adalah pembelajaran 

yang bermakna. Guru harus dapat merancang pembelajaran yang dapat merepresentasikan materi 

ke dalam pikiran dan bahasa sesuai dengan tingkatan usia/ perkembangan anak didik. 

Pembelajaran itupun juga harus bermafaat bagi kehidupan siswa. Pada awal pembelajaran guru 

hendaknya menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan ini dapat meningkatkan motivasi siswa 

untuk belajar. Harapannya, peserta didik dapat mengetahui mengapa materi ini perlu dipelajari. 

Agar harapan-harapan tersebut dapat dipenuhi,  maka dikembangkanlah PAKEM/I GEMBROT 

(Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, islami gembira dan berbobot).  

Dalam mengembangkan bahan ajar serta rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) guru 

harus tetap memperhatikan kaidah pemberian iklim  PAKEM. Pembelajaran yang semacam ini 

dapat ditempuh  melalui pemilihan metode dan media yang menarik. Contohnya dalam 

pembelajaran IPS, pelajaran tersebut selama ini identik dengan metode ceramah. Tak heran jika 

banyak siswa beranggapan bahwa pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) sebagai suatu 

pelajaran yang membosankan. Kesimpulan ini didukung dari hasil penyebaran angket kepada 

siswa kelas 3 SDN Girimoyo III. Dari 49 siswa di kelas itu, 41% menyatakan bahwa IPS adalah 

pelajaran yang membosankan. Akibatnya, nilai yang didapat kurang memuaskan. Jika guru mau 

untuk berinovasi dan lebih kreatif menggunakan metode serta media tentu bukanlah hal yang 

tidak mungkin untuk merubah asumsi para siswa tersebut. 

Selain paparan di atas, suatu pembelajaran juga perlu memperhatikan periode perkembangan 

serta psikologi anak. Dunia anak identik dengan permainan, bernyanyi, dan bergerak bebas. 

Dalam kegiatan tersebut, anak-anak dapat mengekspresikan diri sesuai dengan keinginannya. 



Bermain adalah dunia anak, guna  memasuki dunianya, salah satu cara adalah merancang  

permainan bersama mereka. Tahap selanjutya, secara perlahan dan tanpa mereka sadari tariklah 

ke dunia konsep dan pembelajaran yang diajarkan di kelas.  

Masa kanak-kanak terjadi setelah masa balita (0-5 tahun) sampai dengan masa pubertas (13-

15 tahun). Tenggang waktu antara masa balita dan masa pubertas inilah yang disebut sebagai 

masa anak-anak. Anak berumur 9-10 tahun yang kebanyakan duduk di kelas III SD tengah 

berada pada masa kanak-kanak. Pada usia ini anak masih menyukai permainan, mereka hanya 

dapat berfikir secara abstrak. Oleh Karena itu, dalam mendesain pembelajaran guru harus 

memberikan unsur bermain dan hal-hal kongkret agar anak didik mampu menyerap 

pembelajaran yang diberikan. 

Kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya  hendaknya dapat dijadikan inspirasi 

pembelajaran yang PAKEM serta pembelajaran dengan memperhatikan perkembangan dan 

psikologi peserta didik. Pada kenyataannya, hal ini belum tergambar di SDN Girimoyo 3 

Karangploso. Pembelajaran masih menggunakan metode konvensional (ceramah). Berdasarkan 

studi pendahuluan yang dilakukan peneliti diketahui dari 49 murid kelas III 53% mendapatkan 

nilai di bawah 70. Padahal pihak sekolah menetapkan KKM (kriteria ketuntasan minimal) untuk 

pelajaran IPS sebesar 70.  Respon siswa terhadap pembelajaran IPS juga rendah, sebanyak 40% 

siswa menyatakan pelajaran IPS membosankah. Rata-rata nilai psikomotorik adalah 69. 

Penuturan dari guru kelas menyebutkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

paling rendah dibandingkan mata pelajaran lainnya.  

Pembelajaran IPS memang sering kali menjadi pelajaran yang sulit bagi siswa, mengingat 

porsi pembelajaran yang di berikan di sekolah hanya 2 jam perminggu. Materi pelajaran IPS  

yang harus disampaikan sangat luas cakupannya. Kendala-kendala di atas semakin nampak  



dengan kurangnya inovasi saat pembelajaran IPS.  Tak heran jika siswa tidak termotivasi dalam 

mengikuti pelajaran. Kondisi ini nampak ketika pembelajaran berlangsung. Banyak siswa yang 

sibuk berbicara dengan teman, bermalas-malasan di bangku atau mencari kesibukan lain ketika 

guru menjelaskan materi. Siswa kurang merespon pembelajaran, buktinya hanya beberapa siswa 

saja yang mau dan mampu menjawab/bertanya kepada guru ketika pembelajaran berlangsung. 

Penerapan metode yang menarik dalam pembelajaran IPS perlu dilaksanakan agar kualitas 

pembelajaran dapat ditingkan. 

Dalam e-book yang berjudul “Kumpulan Metode Pembelajaran dan Pendampingan” 

(Syara,2008:14) bahwa masing-masing metode memiliki satu ranah pembelajaran yang paling 

menonjol. Ranah yang paling menonjol dalam metode permainan atau games adalah ranah 

afektif atau ranah perubahan sikap. Dalam permainan atau games anak dapat bereksplorasi 

dengan diri dan lingkungannya dengan tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Anak 

didik yang mentaati aturan adalah anak yang  dapat melaksanakan nilai-nilai yang ada di 

masyarakat. Nilai yang terjalankan dengan baik pada diri anak didik akan berdampak baik pada 

sikap melalui penggunaan permainan pembelajaran. Kebiasaan metode pembelajaran yang 

dilaksanakan di sekolah diharapkan dapat memberikan penanaman sikap positif yang dapat 

dibawa anak ke dalam kehidupan nyata. 

Kondisi nyata yang tergambar di atas, menjadikan inspirasi penulis untuk berinovasi 

menerapkan metode baru dalam pelajaran IPS di SDN Girimoyo III Karangploso dalam materi 

pekerjaan. Metode yang dikembangkan penulis adalah “Permainan GEMAMA”, yaitu metode 

yang menggabungkan antara gerak, menyanyi dan menggambar. “Permainan GEMAMA” adalah 

lingkup besar dari metode games/ permainan.  Metode ini dirasa cocok diterapkan di kelas III SD 

sebagai sarana pemenuhan kebutuhan siswa akan bermain. Metode Permainan GEMAMA sesusi 



dengan perkembangan kognitif siswa. Melalui metode ini anak dituntun untuk  bermain sambil 

belajar atau belajar sambil bermain. Melalui metode Permainan GEMAMA (gerak, menyanyi, 

dan menggambar) guru dapat memasuki dunia siswa kemudian mereka dapat digiring ke dunia 

konsep atau teori yang diberikan. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut. 

a. Bagaimana Penerapan metode Permainan GEMAMA untuk meningkatkan prestasi dan 

respon siswa pada pelajaran IPS materi pekerjaan ? 

b. Bagaimana peningkatan prestasi  kognitif  siswa SDN Girimoyo III pada mata pelajaran 

IPS melalui  metode “Permainan GEMAMA”? 

c. Bagaimana perubahan respon siswa terhadap pelajaran IPS melalui penggunaan metode 

“Permainan GEMAMA”? 

d. Bagaimana peningkatan  prestasi psikomotorik siswa kelas III SDN Girimoyo III pada 

mata pelajaran IPS melalui penggunaan metode “Permainan GEMAMA”? 

1.3. Tujuan Penelitan 

 Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas untuk menentukan arah kegiatan yang 

akan dilaksanakan. Sehingga diharapkan penelitian memiliki jalur serta rambu-rambu yang jelas 

untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu. 

a. Untuk mengetahui penerapan metode Permainan GEMAMA pada pelajaran IPS materi 

pekerjaan. 



b. Untuk mengetahui peningkatkan prestasi kognitif kelas III SDN Girimoyo III  Karangploso 

pada mata pelajaran IPS pada materi Pekerjaan dengan penggunaan metode “Permainan 

GEMAMA”. 

c. Untuk mengetahui perubahan respon siswa kelas III SDN Girimoyo III terhadap pelajaran 

IPS melalui penggunaan metode “Permainan GEMAMA”? 

d. Untuk mengetahui  peningkatan  prestasi psikomotorik siswa kelas III SDN Girimoyo III 

pada mata pelajaran IPS melalui penggunaan metode “Permainan GEMAMA”? 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis 

yaitu. 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi penggunaan 

pembelajaran baru yang memiliki unsur PAKEM (pembelajaran aktif, kreatif, efektif, 

menyenangkan) dalam pembelajaran IPS.  Metode yang diterapkan penulis merupakan 

metode yang fleksibel, artinya metode ini dapat diterapkan pada mata pelajaran lain dalam 

materi yang beragam. Diharapkan melalui metode ini prestasi siswa dapat meningkat 

karena mereka dapat termotivasi untuk belajar dengan mudah dan menyenangkan.  

b. Manfaat praktis 

1. Bagi siswa 

Siswa mendapatkan pengalaman belajar menggunakan  metode yang menyenangkan. 

Melalui metode “Permainan GEMAMA” ini siswa diajak belajar sambil bermain. 

Tujuan yang ingin diperoleh adalah siswa dapat lebih termotivasi untuk belajar. 



Motivasi yang tinggi akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa juga 

tinggi.  

2. Bagi Guru 

Memberikan masukan kepada guru, khususnya guru IPS kelas III bahwa metode 

“Permainan GEMAMA” dapat menciptakan suasana PAKEM dalam pembelajaran di 

kelas. Metode ini adalah metode yang fleksibel digunakan untuk berbagai materi.  

3. Bagi peneliti 

Memberikan pengalaman dalam penulisan karya ilmiah serta penelitian pendidikan dan 

dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya untuk mengetahui sejauh mana 

peningkatan prestasi belajar siswa menggunakan metode “Permainan GEMAMA”. 

4. Bagi peneliti lain 

Memberikan data dan fakta awal mengenai pembelajaran IPS melalui metode 

permainan, sehingga dapat dikembangkan metode yang lebih menarik dan menantang 

untuk pembelajaran IPS dimasa depan.  

5. Bagi Sekolah 

Memberikan kontribusi keilmuan dan inspirasi metode inovatif yang dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan proses dan hasil belajar pada pelajaran IPS. Dalam 

hal ini yang ditekankan adalah prestasi belajar peserta didik, yang terbagi ke dalam tiga 

ranah psikologis yaitu kognitif, respon siswa terhadap pelajaran IPS  dan psikomotor. 

 

1.5. Batasan Masalah 



Agar masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian terfokus dan  tidak menimbulkan 

permasalahan baru saat proses penelitian, maka perlu diberikan batasan masalah. Adapun 

batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

a. Metode yang digunakan adalah “Permainan GEMAMA” (gerak, menyanyi, 

menggambar). Metode ini merupakan metode yang memberikan ruang bagi siswa untuk 

belajar sambil bermain. Metode ini siswa diharapkan dapat membantu siswa dalam 

belajar IPS agar lebih mudah dan menyenangkan. Tujuan akhir yang hendak dicapai 

adalah peningkatan prestasi belajar siswa di kelas. 

b. Penelitian dilaksanakan di kelas III SDN Girimoyo III Karangploso pada semester II 

dalam pelajaran IPS. Diharapkan melalui metode “Permainan GEMAMA” dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas. 

c. Masalah yang diteliti adalah prestasi belajar (yang terbagi ke dalam ranah kognitif, respon 

siswa terhadap pelajaran IPS  dan psikomotorik) yang kurang karena penggunaan metode 

yang konvensional dan keterbatasan waktu penyampaian materi IPS.  Kemudian diberikan 

suatu “obat”, dalam hal ini obat permasalahannya adalah metode “Permainan 

GEMAMA”. 

d. Konsentrasi ranah kognitif adalah nilai siswa pada mata pelajaran IPS materi Pekerjaan. 

Respon siswa adalah  sikap senang/tidak dalam pembelajaran IPS dengan penggunaan 

metode “Permainan GEMAMA”. Sedangkan pada ranah psikomotor adalah gerak verbal 

siswa saat melaksanakan permainan GEMAMA. 

1.6. Batasan Istilah 

a. Metode adalah cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan 

perencanaan yang telah disusun ( Sanjaya, 2008:127). Dari paparan tersebut, metode yang 



dimaksud oleh peneliti adalah cara yang digunakan untuk mengiplementasikan rencana 

pembelajaran yang sudah disusun agar tujuan yang direncanakan dapat dicapai dengan 

optimal. 

b. Permainan adalah teknik atau alat yang digunakan dalam bermain, baik itu peralatan 

maupun metode (Ismail,2009: 49) . Permainan yang dimaksudkan peneliti adalah metode 

yang digunakan dalam pembelajaran agar siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran 

yang mudah dan menyenangkan. 

c. ” Permainan GEMAMA” adalah suatu  metode pembelajaran yang dikembangkan oleh 

penulis dengan  memberikan unsur-unsur yang disukai anak-anak, memberikan ruang bagi 

siswa untuk bekerja sama dalam team, dan dihadirkan persaingan akademik antara team 

(kelompok). Melalui aktivitas belajar ini  memungkinkan siswa lebih rileks, tanggung 

jawab, kerjasama, dan bersaing secara sehat. 

Permainan GEMAMA adalah singkatan dari gerak, menyanyi, menggambar. Melalui 

penggabungan ketiga unsur ini, diharapkan suasana PAKEM dapat berjalan di kelas. Jika hal 

ini terlaksana  dengan optimal, maka diharapkan prestasi peserta didik dapat meningkat. 

Istilah masing-masing elemen yang di adopsi ke dalam metode GEMAMA akan disampaikan 

dalam uraian berikut: 

1. Gerak 

Gerak adalah peralihan kedudukan sesuatu baik sekali maupun berkali-kali. (Kamus 

Bahasa Indonesia Kontemporer,1991: 469). Gerak dalam penelitian ini adalah pergerakan 

anggota tubuh siswa sesuai dengan gerakan yang cocok dengan suatu pekerjaan/ profesi.  

2. Menyanyi  



Menyanyi (nyanyi) adalah bunyi suara yang berirama dan berlagu (KBBI, 1995: 696). 

Seorang pakar pendidikan modern berkebangsaan Jerman bernama Frederich W.A. 

Froebel dalam Wikipedia menyatakan bahwa menyanyi merupakan cara pokok untuk 

belajar. Melalui nyanyian/menyanyi dapat mempermudah murid dalam menghafal serta 

memahami materi suatu pelajaran. 

3. Mengambar 

Menggambar adalah membuat gambar; melukis (KBBI,2009: 288). Menggambar 

juga diartikan sebagai aktivitas untuk menjiplak benda, orang atau pemandangan yang 

dihasilkan pada permukaan yang rata. Melalui aktifitas ini siswa dapat melibatkan 

berbagai indera. Mereka melihat objek dengan mata kemudian menafsirkannya kembali 

ke dalam karya gambar yang dibuatnya. Melalui kegiatan ini mereka diajak untuk 

learning by doing sehingga pembelajaran dapat bermakna. 

  Metode ini merupakan metode yang flexibel digunakan dalam berbagai materi. 

Kreatifitas guru untuk mempermudah hafalan suatu konsep/ materi dapat ditempuh 

dengan jalan merancang gerakan-gerakan ringan seperti memegang pundak, 

mengacungkan tangan, jalan ditempat, dst. Penanaman konsep juga dapat dimodifikasi 

kedalam sebuah lagu sehingga mudah diingat oleh siswa apalagi menggunakan lagu yang 

sedang populer. Untuk memberikan variasi, penyajian pembelajaran dalam bentuk 

gambar juga dapat merangsang siswa. 

d.Prestasi belajar 

Prestasi belajar adalah akumulasi kegiatan belajar mengajar dalam bentuk pemberian 

nilai sehingga diketahui hasil belajar seorang siswa yang bersangkutan (Rohani,2004 :63). 

Benyamin S. Bloom membagi kawasan belajar yang mereka sebut sebagai tujuan pendidikan 



menjadi tiga bagian yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Test prestasi belajar, secara luas 

tentunya mencakup ketiga ranah tersebut (Azwar,1996 : 8). Prestasi belajar siswa akan 

meningkat jika ketiga ranah ini meningkat pula. Konsentrasi  ranah kognitif adalah perubahan 

nilai siswa. Acuan untuk mengukur keberhasilan yang dipakai adalah nilai. Nilai tersebut 

tertranformasi ke dalam skala 0-100. Penempatan batas minimum keberhasilan belajar 

tergantung pada KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) SD Girimoyo III Karangploso. KKM 

yang ditetapkan pihak sekolah pada mata pelajaran IPS adalah 70. Konsentrasi dalam ranah 

afektif adalah perubahan sikap siswa setelah menggunakan metode “Permainan GEMAMA”. 

Apakah siswa menunjukkan sikap senang/tidak dalam penggunaan metode tersebut. Konsentrasi 

dalam ranah psikomotorik yaitu gerak verbal siswa saat melaksanakan permainan GEMAMA.  

 


