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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki keanekaragaman budayaan yang melimpah, salah 

satunya adalah Kalimantan Tengah yang dapat dilihat dari permainan tradisional. 

Permainan tradisional setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing, 

dimana dari keunikan tersebut menjadi sebuah ciri khas permainan tradisional 

daerah tersebut. Namun permainan-permainan tradisonal kini mulai tenggelam 

keberadaannya bahkan mulai terlupakan khususnya di kota-kota besar dan tak 

terlepas daerah Kalimantan Tengah (Suhendrik, 2011 : 15).  Peserta didik atau 

anak-anak sekarang ini banyak tidak mengenal permainan tradisional dari 

daerahnya masing-masing dan salah satunya permainan tradisonal etnik 

Kalimantan Tengah, yang mana  permainan tersebut merupakan warisan dari 

nenek moyang suku Dayak Kalimantan Tengah. 

Permainan tradisional etnik Kalimantan Tengah dikalangan peserta didik 

daerah Kalimantan Tengah tersebut tidak populer dikarenakan telah banyak 

muncul permainan-permainan yang lebih aktif dan menyenangkan hati peserta 

didik atau anak-anak sekarang ini. Terlebih dengan kemajuan zaman yang 

menyebabkan teknologi semakin cangging membuat permainan sekarang banyak 

dibuat dengan teknologi yang modern yang mudah dan pragtis unuk dimainkan. 

Sehingga menyebabkan permainan tradisional etnik Kalimantan Tengah mulai 

kehilangan tempat. Sebagai contoh Game Online yang dapat diakses dan di 

download oleh peserta didik kapan dan dimana saja yang menyebabkan eksistensi 

permainan tradisional mulai pudar (Suhendrik, 2011 : 15).                                  .
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Eksistensi permainan tradisioanl yang pudar harus segera dibangkitkan 

kembali dengan menghadirkan permainan tradisonal pada pembelajaran peserta 

didik yaitu dengan mengemas pembelajaran peserta didik dengan permainan 

tradisional khas Kalimantan Tengah. Upaya pelestarian ini dilakukan dalam  

Pembelajaran di Sekolah Dasar dengan menggunakan pembelajaran Tematik yang 

mana pembelajaran tematik itu sendiri merupakan salah satu model pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik 

(Kemendikbud 2014 : 220). Pembelajaran terpadu didefinisikan sebagai 

pembelajaran yang menghubungkan berbagai gagasan  konsep, keterampilan, 

sikap dan nilai, baik antar mata pelajaran maupun dalam satu pelajaran. 

Pembelajaran tematik memberikan penekanan pada pemilihan suatu tema 

yang spesifikasinya sesuai dengan materi pelajaran yang akan diajrakan, untuk 

mengajar satu atau beberapa konsep yang memadukan berbagai informasi. 

Pembelajaran tematik pada peserta didik merupakan pembelajaran yang 

menekankan pada keaktifan peserta didik sehingga peserta didik dapat 

memperoleh pengalaman langsung dan menemukan pengetahuan secara mandiri. 

Melalui pengalaman yang didapatkan secara langsung, peserta didik akan 

memahami konsep-konsep dari materi yang mereka pelajari dan 

menghubungkannya dengan konsep. 

Pada pembelajaran tematik kebijakan kurikulum 2013 merupakan salah 

satu kebijakan dari bidang pendidikan yang mana dicanangkan oleh pemerintah 

untuk menambahkan penilaian sikap dan struktur kurikulum, dengan adanya 

penilaian inilah yang kemudian menjadikan dasar bahwa pembelajaran  tematik 
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pada kurikulum 2013 merupakan pembelajaran berbasis karakter (Novia, 2014 : 4) 

.  Selain  itu peserta didik dituntut aktif  dalam pembelajaran namun tidak hanya 

peserta didik  pendidik juga dituntut kreatif dalam menyampaikan materi kepada 

peserta didik sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh 

peserta didik dengan baik. Pada kurikulum 2013 menuntut dan mengedepankan 

pengalaman personal melalui Saintifik yaitu melalui proses mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, serta mengkomunikasikan untuk meningkatkan kreatifitas 

pada peserta didik. Cara meningkatkan kreatifitas pada peserta didik maka 

diperlukan peningkatan mutu pendidikan. Salah satu faktor yang memepengaruhi 

peningkatan mutu pendidikan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu 

dengan pengembangan model pembelajaran. 

Model pembelajaran merupakan unsur penting dalam kegiatan belajar 

mengajar yang mana model pembelajaran digunakan oleh guru sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Joyce dan Weil (dalam Rusman. 

2012: 133) berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau 

pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajran 

jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing 

pembelajaran di kelas atau yang lain. Menurut Adi (dalam Suprihatiningrum, 

2013: 142) memberikan definisi model pembelajaran merupakan  kerangka 

konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

merupakan pola pilihan yang digunakan guru untuk merancang pembelajaran 

yang sesuai dan efektif untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Model 
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pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman atau panduan guru untuk 

merancang pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran di kelas.  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang diperoleh melalui kegiatan 

menggali informasi melalui guur kelas 2 pada tanggal 10 Oktober dan dilanjutkan 

22 Oktober  2019 yang merupakan guru kelas 2 SDN 1 Kuala Pembuang Provinsi 

Kalimantan Tengah, dapat diketahui bahwa kondisi sekolah terletak di pusat kota, 

sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah terkenadala pada ruang kelas karena 

masih dalam tahap pembangunan atau rehap, namun memiliki halaman sekolah 

yang cukup besar yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Ruang kelas yang 

sedang dibangun adala ruang kelas IV,V,VI serta mushola, UKS dan ruang 

Kepala Sekolah. Peserta didik mulai masuk ke kelas pada jam 07.00 pagi, dan 

guru mulai menyampaikan materi pada pukul 07.15. Saat pembelajaran 

berlangsung,  pendidik berpacu terhadap waktu atau harus kejar-kejaran dengan 

waktu karena ruang kelas yang harus bergantian yang awal mulanya ketika kelas 

belum direnovasi peserta didik masuk dari jam 07.00 dan pulang sampai jam 

10.25 namun ketika kelas direnovasi peserta didik masuk jam 07.00 pagi dan 

pulangnya jam 09.30. Sehingga pendidik kesulitan membagi waktu dalam 

menyampaikan pembelajaran. Suasana pembelajaran di kelas membuat peserta 

didik hanya mengikuti alur dalam belajar. Ketika peserta didik mulai gaduh atau 

kondisi kelas mulai tidak kondusif biasanya guru hanya memeberikan pertanyaan 

kepada peserta didik untuk mengondisikan kelas agar tetap tenang.  

Materi pada tema 5 “Pengalamanku” Subtema 3 “Pengalaman di Tempat 

Bermain” Didalamya ada membahas mengenai bermain peran tentang permainan 

tradisional. Namun permainan tradional yang diangkat hanya permainan tradional 
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Indonesia secara umum. Permasalahannya peserta didik secara keseluruhan di 

kabupaten seruyan Kalimantan Tengah sendiri tidak mengenal dengan permainan 

tradisional etnik Kalimantan Tengah, terlebih untuk peserta didik kelas II SDN 1 

Kuala Pembuang 1 yang awan dengan permainan tradisional dari etnik 

Kalimantan Tengah.  

Pada saat pembelajaran berlangsung ada beberapa kendala yang dihadapi 

guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya yaitu (1) pendidik mengalami kesulitan dalam memberikan 

pembelajaran yang menarik mengenai pembelajaran tematik pada tema 5 

“Pengalamanku” Subtema 3 “Pengalaman di Tempat Bermain”; (2) Pada tema 5 

subtema 3 pembelajaran 1,2 dan 3 dikelas II didalamnya terdapat bermain peran 

(role playing) yang mana dalam pengaplikasiaanya pendidik hanya sekedar 

membacanya tanpa meminta peserta didik untuk bermain peran sehingga bermain 

perannya tidak diaplikasikan pendidik (3) pada materi bermain peran pada tema 5 

subtema 3 pembelajarana1,2, 3 yang dibahas hanya lingkup permainana tradisonal 

Indonesia secara umum padahal peseta didik banyak sekali yang tidak mengenal 

dengan permainan tradisional asal daerahnya; (4)mengalami kendala dalam 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan yaitu belajar sambil bermain (5) 

pendidik kekurangan waktu ketika mengajar sehingga pembelajran kurang 

optimal disebabkan ruang kelas yang harus bergantian karena ada perbaikan atau 

rehab pada ruang kelas. 

Hakikatnya, pendidik sudah sangat mengupayakan menciptakan 

pembelajaran yang menarik dan mendorong peserta didik aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Sarana dan prasaranapun dapat dikatagorikan sudah memenuhi. 
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Namun kondisinya pembelajaran yang tidak mendukung pembelajraan tematik 

diatas, harus dapat diatasi oleh guru. Guru harus melakukan perubahan dengan 

menciptkan pembelajaran yang menyenangkan. Suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dapat diwujudkan jika guru sebagai fasilitator pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi serta karakteristik 

peserta didik dan tidak melupakan hakikat pembelajaran yang efektif dan 

kondusif. Salah satu model pembelajaran yang mampu mendukung tercapainya 

tujuan pembelajaran dimaksud adalah model pembelajaran role palying berbasis 

permainan tradisional etnik Kalimantan Tengah.  

Pengembangan Model pembelajaran role playing berbasis permainan 

tradisional (ROLING SIMASI) etnik Kalimantan Tengah merupakan sebuah 

model yang mana dikemas dengan permaianan tradisional khas dari etnik 

Kalimantan Tengah. Permainan yang disajikan merupakan permainan khas 

tradisional yang natinya akan dimainkan saat pembelajran tematik. Sintaks atau 

langkah-langakah model pembelajaran ROLING SIMASI (Role Playing berbasis 

Permainan Tradisional)  etnik Kalimantan Tengah yaitu : (1) Menyiapkan Alat-

alat Permainan (2)  Orientasi Masalah (3) Membuat kelompok, (4) pemilihan 

peran yang sesuai dengan permasalahan, (5) Mulai menyusun tahap bermain, (6) 

Menyiapkan pengamat, (7)Tahap permainan yang didalamnya ada permainan 

Tradisional etnik Kalimanatan Tengah, (8) Diskusi dengan kelompok, (9) 

Evaluasi. 

 Adapun kelebihan dan kelemahan model pembelajaran role playing berbasis 

permainan tradisional etnik Kalimantan Tengah atau (ROLING SIMASI) 

diantaranya yaitu : (1) membantu guru dalam menciptaan suasana pembelajaran 
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yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, (2) mendukung proses pembelajaran 

peserta didik demi tercapainnya kompetensi yang telah ditetapkan, (3) membantu 

mengenalkan permainan tradisional etnik Kalimantan Tengah kepada peserta 

didik agar tertanam dalam dirinya untuk melestarikan permainan tradisonal itu. 

Kelamahan dari model pembelajaran : (1) Pengembangan model pembelajaran 

ROLING SIMASI (Role Playing Berbasis Permainan Tradisional) etnik 

Kalimantan Tengah hanya diperuntukan untuk kelas rendah, (2) Pengembangan 

model pembelajaran ROLING SIMASI (Role Playing Berbasis Permainan 

Tradisional) etnik Kalimantan Tengah, hanya menggunakan permainan 

Tradisional etnik Kalimantan Tengah, (3) Saat penerapan model pembelajaran 

ROLING SIMASI (Role Playing Berbasis Permainan Tradisional) etnik 

Kalimantan Tengah, membutuhkan alat penunjang permainan tradisional etnik 

Kalimantan Tengah. 

Guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisen untuk 

mencapai tujuan pembelajaran ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru 

dalam memilih model pemebelajaran. Menurut Rusman (2012 : 133-134) sebelum 

menentukan model pembelajaran yang akan digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan diantarnya, yaitu : 

(1) pertimbangan terhadap tujuan yang akan dicapai (2) pertimbangan yang 

berhubungan denagn bahan atau materi pembelajaran (3) pertimbangan dari sudut 

peserta didik atau siswa (4) pertimbangan lainnya yang bersifat nonteknis. 

Sedangkan menurut Isjoni  ( 2014 : 50)  untuk memilih model yang tepat, maka 

perlu diperhatikan relevansinya dengan tujuan pengajaran. Dapat dikatakan baik 

jika memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :Pertama, semakin kecil upaya 
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yang dilakukan guru dan semakin besar aktivitas bealajar siswa, maka hal itu 

semakin baik. Kedua, semakin sedikit waktu yang diperlukan guru untuk 

mengaktifkan siswa bealajar juga semakin baik. Ketiga, sesuai dengan cara belajar 

siswa yang dilakukan. Keempat, dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru. 

Kelima, tidak ada satupun metode yang paling sesuai untuk segala tujuan, jenis 

materi, dan proses belajar yang ada . 

 Berdasarkan  latar belakang diatas, pengembangan model pembelajaran 

perlu dikembangkan sebagai solusi atau alternatif dari permasalahan yang dialami. 

Ketika pembelajaran yang dilakukan dikelas ada beberapa kendala salah satunya 

yaitu pendidik kekurangan waktu ketika mengajar sehingga pembelajaran kurang 

optimal disebabkan ruang kelas yang harus bergantian karena ada perbaikan atau 

rehab pada ruang kelas. Oleh karen itu peneliti bertujuan untuk berinovasi  untuk 

melakukan pengembangan model pembelajaran melalui penelitian 

“Pengembangan   Model Pembelajaran ROLING SIMASI (Role Playing 

Berbasis Permainan Tradisional) Etnik Kalimantan Tengah Pada Kelas 2 SD 

Tema 5 “Pengalamanku” Subtema 3 “Pengalaman di Tempat Bermain” yang 

nantinya layak diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas 2 sekolah dasar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan  model pembelajaran ROLING SIMASI 

(Role Playing Berbasis Permainan Tradisional) etnik Kalimantan Tengah 

pada kelas 2 SD Tema 5 “Pengalamanku” Subtema 3 “Pengalamanku di 

Tempat Bermaian” beserta perangkatnya? 
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2. Bagaimana kemenarikan  model pembelajaran ROLING SIMASI (Role 

Playing Berbasis Permainan Tradisional) etnik Kalimantan Tengah pada 

kelas 2 SD Tema 5 “Pengalamanku” Subtema 3 “Pengalamanku di 

Tempat Bermaian” beserta perangkatnya  berdasarkan respon guru dan 

peserta didik ? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

 Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian dan pengembangan ini meliputi : 

1. Menghasilkan model pembelajaran ROLING SIMASI (Role Playing 

Berbasis Permainan Tradisional) etnik Kalimantan Tengah pada kelas 2 

SD Tema 5 “Pengalamanku” Subtema 3 “Pengalamanku di Tempat 

Bermain” beserta perangkatnya. 

2. Mendeskripsikan  kemennarikan  model pembelajaran ROLING SIMASI 

(Role Playing Berbasis Permainan Tradisional) etnik Kalimantan Tengah 

pada kelas 2 SD Tema 5 “Pengalamankuku” Subtema 3 “Pengalamanku 

di Tempat Bermaian”  dan perangkatnya berdasarkan respon guru dan 

peserta didik. . 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan yaitu 

berupa model pembelajaran ROLING SIMASI (Role Playing Berbasis Permainan 

Tradisional etnik Kalimantan Tengah pada kelas 2 serta disertai perangkat 

pembelajaran yang harapannya model ini mampu menjadi alternatif yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran tema 5 “Pengalamanku” subtema 3 

“Pengalamanku di Tempat Bermaian”. Pengembangan model pembelajaran 
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ROLING SIMASI etnik Kalimantan Tengah memuat permainan tradisional khas 

dari Kalimantan Tengah. Spesifikasi produk berupa pengembangan model 

pembelajaran yang nantinya akan dikembangkan memiliki kriteria sebagai beriku  

1. Menurut Kontennya 

 Model pembelajaran (ROLING SIMASI) etnik Kalimantan memuat materi 

buku temati kelas II SD pada TEma 5 “Pengalmanaku” Subtema 3 “Pengalamna 

ditempat Bermain”. Pada pembelajaran 1, 2, dan 3 terdapat mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, Matematika, SBDP, dan PPKn.  

Pembelajaran 1 

Bahasa Indonesia 

3.6 Mencermati  ungkapan  permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang 

budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan 

masyarakat Indonesia. 

3.6.1 Menyebutkan ungkapan permintaan maaf melalui teks bermain 

peran. 

3.6.2 Menunjukan ungkapan permintaan maaf melalui teks bermain 

peran. 

4.6 Menyampaikan ungkapan ungkapan santun (menggunakan kata “maaf”, 

“tolong”) untuk hidup rukun dalam kemajemukan. 

4.6. 1 Menirukan ungkapan permintaan  maaf melalui teks bermain 

peran. 

4.6.2 Mencoba ungkapan permintaan  maaf melalui teks bermain peran.  
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Matematika 

3.6 Menjelaskan  dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu 

dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

 3.6.1 Menyebutkan panjang dari alat permainan balogo 

3.6.2 Menentukan panjang dari alat permainan balogo 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam 

satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

4.6.1 Mempersiapkan alat pengukuran untuk mengukur alat permainan 

pada permainan balogo 

4.6.2 Melakukan pengukuran panjang terhadap alat pada permainan 

balogo 

SBdP 

3.3  Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

3.3.1 Memilih gerak pada permainan manyipet yang sudah dimainkan 

melalui bermain peran. 

3.3.2 Memberi contoh gerak pada permainan balogo yang sudah 

dimainkan melalui bermain peran. 

 

4.3  Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3.1 Mempersiapkan contoh gerak pada permainan balogo yang sudah 

dimainkan melalui bermain peran. 

4.3.2 Mempraktekan contoh gerak pada permainan balogo yang sudah 

dimainkan melalui bermain peran. 
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Pembelajaran 2 

Bahasa Indonesia 

3.6   Mencermati  ungkapan  permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang 

budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam 

kemajemukan masyarakat Indonesia. 

3.6.1 Membaca ungkapan permintaan maaf melalui teks percakapan “ 

Al-fatih bermain Bagasing saat jam olahraga”  

3.6.2 Menuliskan ungkapan permintaan maaf yang sudah dilakukan 

melalui bermain peran. 

4.6    Menyampaikan ungkapanungkapan santun (menggunakan kata “maaf”, 

“tolong”) untuk hidup rukun dalam kemajemukan. 

 4.6.1 Mempersiapkan ungkapan-ungkapan santun (menggunakan kata 

“maaf” “tolong”) untuk hidup rukun melalui bermain peran. 

4.6.2 Mempertunjukan ungkapan-ungkapan santun (menggunakan kata 

“maaf” “tolong”) untuk hidup rukun melalui bermain peran. 

PPKn 

1.1    Menerima  hubungan  gambar  bintang,  rantai,  pohon  beringin, kepala 

banteng, dan padi kapas dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa. 

2.1    Bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai sila-sila Pancasila 

dalam lambang negara “Garuda Pancasila” dalam kehidupan sehari-

hari. 
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3.1   Mengidentifikasi  hubungan  antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam 

lambang negara “Garuda Pancasila”. 

3.1.1 Menuliskan hubungan  antara simbol dan sila-sila Pancasila 

dalam lambang negara “Garuda Pancasila”. 

  3.3.2 Memberi contoh hubungan  antara simbol dan sila-sila 

Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila”. 

4.1     Menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila 

Pancasila. 

4.1.1 Mempersiapkan bermain peran mengenai hubungan  antara 

simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda 

Pancasila”. 

4.4.2 Memainkan bermain peran mengenai hubungan  antara simbol 

dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda 

Pancasila”. 

Pembelajaran 3 

Bahasa Indonesia 

3.6   Mencermati  ungkapan  permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang 

budaya santun  

sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat 

Indonesia. 

3.6.1 Menuliskan ungkapan permintaan maaf. 

3.6.2 Memberi contoh ungkapan permintaan maaf. 
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4.6 Menyampaikan ungkapanungkapan santun (menggunakan kata “maaf”, 

“tolong”) untuk hidup rukun dalam kemajemukan. 

4.6.1 Mempertunjukan ungkapan permintaan maaf melalui bermain peran. 

4.6.2 Memainkan ungkapan permintaan maaf melaui bermain peran  

Matematika 

3.6   Menjelaskan  dan menentukan panjang (termasuk jarak), berat, dan 

waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

 3.6.1 Menuliskan panjang dari alat pada permainan manyipet. 

 3.6.2 Menghitung panjang dari alat pada permainan manyipet. 

4.6    Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu 

dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

 4.6.1 Melaksanakan pengukuran panjang pada alat permainan manyipet. 

 4.6.2 Mempraktekan pengukuran panjang pada alat permainan 

manyipet. 

 

SBdP 

3.3   Mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 

3.3.1 Memilih gerak pada permainan manyipet yang sudah dimainkan 

melalui bermain peran 

3.3.2 memberi contoh gerak pada permainan manyipet yang sudah 

dimainkan melalui bermain peran. 

4.3  Meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. 

4.3.1 Mempersiapkan contoh gerak pada permainan manyipet yang 

sudah dimainkan  
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melalui bermain peran. 

4.3.2 Mempraktekan contoh gerak pada permainan manyipet yang 

sudah dimainkan melalui bermain peran. 

2. Menurut Konstruk 

 Model pembelajaran (ROLING SIMASI) etnik Kalimantan Tengah 

berdasarkan konstruknya terdiri atas sebagai berikut : 

1. Buku Model Pembelajaran (ROLING SIMASI) 

 Pengembangan model pembelajaran akan dituangkan dalam bentuk buku 

model pembelajaran yang di dalamnya ada sintaks model pembelajaran, 

peraturan permain tradisonal dari model pembelajaran ROLING SIMASI 

etnik Kalimanatan Tengah pada kelas 2 SD tema 5 “Pengalamanku” subtema 

3 “Pengalamanku di Lingkungan Bermain”. Selain itu juga pada   buku model  

ini selain memuat sintaks, peraturan serta perangkatnya, pada buku model juga 

terdapat cover, kata pengantar, daftar isi, teori mengenai role playing, serta 

teori mengenai permainana tradisonal yaitu bagasing, balogo dan manyipet. 

Pengemasan buku panduan akan dibuat dengan mengangkat tema kearifan 

lokal yaitu permainan tradisional etnik Kalimantan Tengah. 

 Buku model pembelajaran (ROLING SIMASI) etnik Kalimantan Tengah 

didesain menggunakan kombinasi warna yang cerah tulisan yang jelas kertas 

yang berkualitas sehingga memiliki tampilan yang menarik dan dicetak 

dengan ukuran B5 pada kertas AP. Buku model pembelajaran (ROLING 

SIMASI) etnik Kalimantan Tengah, pada kegiatan atau pembelajaran 1 di 

dalamnya dikolaborasikan dengan permainan tradisional balogo. Buku 
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panduan pengembanagn model pembelajaran, pada kegiatan atau  

pembelajaran 2 di dalamnya dikolaborasikan dengan  permainan bagasing. 

Buku panduan pengembangan model pembelajaran, pada kegiatan atau 

pembelajaran 3 di dalamnya dikolaborasikan dengan permainan tradisional 

manyipet.  

a. Cover Buku Model Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

b. Kata Pengantar 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Cover Buku Model Pembelajaran 

 

Gambar 1.2 Kata Pengantar 
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c. Daftar Isi 

 

 

 

 

 

d. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

 

 

 

 

 

b. Teori Model Pembelajaran Role Playing 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Daftar Isi 

 

Gambar 1.4 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

 

Gambar 1.5 Model Pembelajaran Role Playing 
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c. Permainan Tradisional 

 

 

 

 

 

d. Macam-macam Permainan Tradisional Etnik KALTENG 

 

 

 

 

 

e. Model Pembelajaran ROLING SIMASIETNIK KALTENG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Macam-macam Permainan Tradisional Etnik KALTENG 

 

Gambar 1.6 Permainan Tradisional 

 

Gambar 1.8 Daftar Pustaka 
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f. Daftar Pustaka 

 

 

 

 

 

 

b. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

 Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat yaitu pada kelas 2 

Sekolah Daasar Tema 5 “ Pengalamanku” Subtema 3”Pengalaman di Tempat 

Bermain” pada pembelajara 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3.  RPP yang 

dibuat akan disesuaikan dengan kmpetensi inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

serta indikatornya.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.9 Daftar Pustaka 

 

 Gambar 1.10 RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) Pembelajaran 1 
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c. Lembar kerja peserta didik (LKPD) 

 Lembar kerja peserta didik (LKPD) akan dibuat dengan warna yang cerah 

yang cocok untuk peserta didik kelas II SD, yang mana desainnya dihiasi dengan 

etnik Kalimantan Tengah. 

 

 

Gambar 1.11 RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) Pembelajaran 2 

 

 

 

 

Gambar 1.12 RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) Pembelajaran 3 
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Gambar 1. 13 LKPD ( Lembar Kegiatan Peserta Didik) Pembelajaran 1 

 

Gambar 1.14 LKPD (Lembar Kegiatan Peserta Didik) Pembelajaran 2 

 

Gambar 1.15 LKPD (Lembar Kegiatan Peserta Didik) Pembelajaran 3 
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d. Alat-alat Permainan Tradisional Etnik Kalimantan Tengah  

 Alat-alat permainan tradisional Kalimantan Tengah untuk permainan 

manyipet, balogo, dan bagasing diantaranya yaitu : 

a. Manyipet, Peralatan pokok yang digunakan untuk permaianan ini merupakan 

sebuah sumpitan serta beberapa buah anak sumpitan . Damek atau peluru pda 

sipet berukuran diameter kurang lebih 1 mm dan panjang kurang lebih 15 cm 

dengan bagian depan  lancip dan bagian belakang diberi semacam kertas 

sebagai penempung udara sehingga ketika sipet ditiup maka peluru bisa 

meluncur seimbang. Sedangkan telep yaitu tempat meyimpan peluru sipet 

yang terbuat dari bamboo berukuran kurang lebih 10 cm diameternya dengan 

panjang kurang lebih 20-25 cm.   Lapangan bermaian tidak menuntut 

pengadaan secara khusus bisa dimainkan dilapangan alam terbuka. 

 

 

 

 

 

 

b. Balogo, Logo terbuat dari tempurung kelapa, garis tengah sekitar 5-7 cm dan 

tebalnya sekitar 1-2 cm. kebanyakan dibuat berlapis dua yang direkatkan 

 

Gambar 1.16  Permainnan Manyipet 
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dengan bahan aspal atau dampul supaya berat dan kuat. Bentuknya bermacam-

macam ada yang berbentuk bidawang (bulus),  biuku (penyu), segitiga, laying-

layang, daun dan bundar. Dalam permainan harus dibantu dengan sebuah alat 

yang disebut penapak atau kadang-kadang beberapa daerah ada yang meyebut 

campa atau alat pemukul yang panjangnya sekitar 40 cm dengan lebar 2cm. 

Fungsi penapak adalah untuk mendorong logo agar bisa meluncur dan 

merobohkan logo pihak lawan yang dipasang saat bermain.  

 

 

 

 

 

 

c. Bagasing,  Gasing dibuat dari kayu yang berkualitas baik, dan  kayu 

berkualitas baik tersbut dibentuk agak bulat dengan garis tengah yang bergam 

serta berpariasi, kemudian bagian  bawah serta bagian atas bagasing dibentuk 

dan diberi tonjolan untuk melilit tali. Tali yang digunakan untuk melilit 

terbuat dari kulit kayu yang dipintal seperti kayu waru atau sejenisnya yang 

tidak mudah pudah putus dengan panjangnya sekitar 2,3 meter. 

 

 

Gambar 1.17 Permainan Balogo 
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan  

 Pengembangan ini penting dilakukan untuk memudahkan pendidik dalam 

menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif, inovatif serta menyenangkan. 

Memberikan inovasi/pengetahuan baru bagi pendidik atau calon pendidik bahwa 

model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai alternatif dalam melakukan 

pembelajaran pada kelas 2 Tema 5  “Pengalamanku” Subtema 3 “Pengalamanku 

di Tmpat Bermain”. Model pembelajaran ini didalamnya memuat permainan 

tradisional Etnik Kalimantan Tengah yang sangat bermanfaat bagi peserta didik 

untuk menambah edukasi baru serta memperkenalkan permainan Tradisional 

khas dari Kalimantan Tengah.  

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi 

 Berdasarkan judul “Pengembangan Model Pembelajaran ROLING SIMASI 

(Role Playing Berbasi Permainan Tradisional) Etnik Kalimantan Tengah pada 

kelas 2 SD tema 5 “Pengalamanku” Subtema 3 “Pengalamanku di Tempat 

Bermaian” dapat diasumsikan bahwa model pembelajaran ROLING SIMASI : 

 

Gambar 1.18 Permainan Bagasing 
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1. Pengembangan model pembelajaran ROLING SIMASI Etnik Kalimantan 

Tengah disertai dnegan perangkatnya menjadi alternatif model yang dapat 

digunakan oleh guru untuk membantu guru dalam menciptakan suasana 

pembelajran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan. 

2. Mendukung dan menghilangkan kebosanan untuk peserta didik karena model 

pembelajaran yang digunakan menuntun siswa untuk aktif bermain peran 

dalam pembelajaran berbasisi permaianna tradisional Etnik Kalimantan 

Tengah.   

3. Membantu mengenalkan permainan tradisional etnik Kalimantan Tengah 

kepada peserta didik agar tertanam dalam dirinya untuk melestarikan 

permainan tradisonal itu. 

2. Keterbatasan 

 Adapun keterbatasan dalam pengembanagan model pemebalajaran ini 

meliputi: 

1. Peneliti membatasi penggunaan model pembelajaran ROLING SIMASI (Role 

Playing Berbasis Permainan Tradisional) etnik Kalimantan Tengah hanya 

diperuntukan untuk kelas rendah Sekolah Dasar yaitu kelas II SD. 

2. Model pembelajaran ROLING SIMASI (Role Playing Berbasis Permainan 

Tradisional) etnik Kalimantan Tengah ini, hanya menggunakan permainan 

Tradisional etnik Kalimantan Tengah  (Bagasing, Manyipet,dan Balogo).  

3. Saat penerapan model pembelajaran ROLING SIMASI (Role Playing 

Berbasis Permainan Tradisional) etnik Kalimantan Tengah, membutuhkan 

alat penunjang berupa alat permaianan tradisional dari permaianantradisional 

Etnik Klaimantan Tengah  (Bagasing, Manyipet, dan Balogo) . 
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G. Definisi Operasional 

1. Penelitian dan pengembangan adalah salah satu model penelitian yang 

bertujuan untuk mengembangkan, memvalidasi dan menguji kelayakan 

produk yang dikembangkan, sehingga nantinya produk yang dihasilkan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Model pembelajaran merupakan pola pilihan yang digunakan guru untuk 

merancang pembelajaran yang sesuai dan efektif untuk mencapai sebuah 

tujuan pembelajaran. 

3. Model Pemebelajaran ROLING SIMASI etnik Kalimantan Tengah merupakan 

sebuah pengembangan inovasi model yang didalamnya memuat permainan 

Tradisional khas dari Kalimantan Tengah. 

4. Permainan Tradisonal Kalimantan tengah merupakan permainan daerah yang 

menjadi identitas lokal dari daerah tersebut adapaun permaianannya yaitu 

Bagasing, Manyipet dan Balogo.. 

5. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menekankan pada 

keaktifan peserta didik sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman 

langsung dan menemukan pengetahuan secara mandiri.  


