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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Pengembangan  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pengembangan 

merupakan suatu proses, cara  perbuatan untuk mengembangkan. Kemudian lebih 

dijelaskan lagi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Karya WJS 

Poerwadarminta, menjelaskan pengembangan adalah perbuatan yang dimana  

menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan, dan sebagainya) 

yang mana suatu proses yang digunakan untuk mengembankan dan mevalidasi 

suatu produk. 

 Pengembangan merupakan suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidkan produk pendidikan (Setyosari, 2012 :222-

223). Adapun penelitian ini mengikuti langkah-langkah secara siklus yang mana 

langkah penelitian atau  proses pengembangan ini dilakukan atas kajian  tentang 

suatu penemuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan  

produk  berdasarkan temuan-temuan,  melakukan uji  coba lapangan sesuai 

dengan latar dimana produk itu akan digunakan, serta melakukan revisi terhadap 

hasil uji lapangan.  

 Pada hakikatnya pengembangan merupakan upaya yang dilakukan pendidikan 

baik formal dan non formal yang dilakukan secara sadar, terarah, berencana, 

teratur, serta bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, membimbing, 

menumbuhkan, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, selaras,  
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prakarsa sendiri untuk menambah,  kemampuan manusiawi yang optimal dan 

pribadi yang mandiri (Mustiari, 2017 : 10).  

 Menurut pendapat para ahli yang ada maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengembangan merupakan suatu kegiatan yang dialakukan secara sadar, dengan 

usaha dan upaya, serta sudah terencana untuk mejadi bermanfaat, sehinga dapat 

meningkatkan kualitas. Usaha yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk 

membuat serta memperbaiki, sehingga dapat menjadi produk yang bermanfaat . 

2. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

 Model pembelajaran merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

digunakan untuk meningkatkan sikap, dan pengetahuan siswa. Hal tersebut sejalan 

dengan penadapat Hanafiah (2009 :41) yang mengungkap bahwa model 

pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati 

perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. Menurut 

Sudrajat (dalam Lif Khoiru & Sofan, 2014 : 57) model pembelajaran pada 

dasarnya merupakan suatu bentuk pembelajaran yang digambarkan  dari awal 

pembelajaran hingga akhir yang disajikan secara khas oleh pengajar . Dengan kata 

lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapannya 

suatu pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik atau gaya pembelajaran.  

 Lain halnya dengan Lif Khoiru & Sofan (2014 : 58) yang menjelaskan model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan pembelajaran, merancang bahan, dan membimbing 

tindakan/aksi pengajar dalam setting pembelajaran di kelas atau setting lainnya. 
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Model pembelajaran memiliki karakteristik unsur yang harus ada pada setiap 

model pembelajaran, yaitu 1) orientation to the model (orientasi model); 2) the 

model of teaching (model pembelajaran); 3) application (Penerapan); 4) 

instructionaland nurturant effect (dampak instruksional dan penyerta). 

 Berdasarkan pendapat para ahli, dapat diperoleh kesimpulan bahwa model 

pembelajaran merupakan serangkaian yang dipilih guru dalam rangka mensiasati 

perubahan perilaku peserta didik serta rencana yang digunakan sebagai pedoman 

dalam melaksanakan pembelajaran dan tergambar dari awal sampai akhir 

pembelajaran. Model pembelajaran juga memiliki karakteristik yang diantaranya 

yaitu, orientasi model, model pembelajaran, penerapan, dan dampak instuksonal 

serta penyerta. Model pembelajaran sangat penting dalam pengimplementasian 

pembelajaran karena model pembelajaran ibarat bungkus atau ruh dari 

pembelajaran. 

b. Jenis-jenis Model Pembelajaran 

 Model pembelajaran merupakan cara yang digunakan dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Menurut Suprijono 

(2010 :89-133) model pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi sebagai 

berikut: (a) Model pembelajraan kooperatif, dimana model pembelajaran ini 

terdiri dari number head together, snowball throwing, team games tournament, 

make a match, picture and picture, cooperative integrated reading an 

composition, student teams achievement divisions, think pair share, example no 

example, group investigation dan lain-lain. (b) Model pembelajaran berbasis 

masalah, model pembelajaran ini terdiri dari problem solving dan problem based 
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introduction. (c) Model pembelajraan aktif, model pembelajaran ini terdiri dari 

PAKEM, team quiz, artikulasi, group resume dan lain-lain. (d) Model 

pembelajraan berbasis proyek, model pembelajaran ini terdiri dari role playing 

dan karya wisata. 

 Lebih lanjut menurut Suprijono (2010 :89-133) model pembelajaran dapat 

diklasifikasikan menjadi sebagai berikut: (a) Model Pembelajaran Kontekstual; 

(b) Model Pembelajaran Kooperatif; (c) Model Pembelajaran Berbasis Masalah; 

(d) Model Pembelajaran berbasis Komputer; (e) Model PAKEM (Partisipatif, 

Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyennagkan; (f) Model Pembelajaran berbasis Web 

(E-Learning); (g) Model Pembelajaran Mandiri.  

 Sedangkan menurut Afandi, Evi  & Oktarina (2013 : 16 -82) menjelaskan 

bahwa jenis-jenis model pembelajaran diantaranya yaitu :  (a) Model 

Pembelajaran Langsung; (b) Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PMB); (c) 

Model Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) ; (d) 

Model Pembelajaran Index Card Match (Mencari Pasangan); (e) Model 

pembelajaran Role Playinn; (f) Model Pembelajaran Kooperatif.  

 Berdasarkan penejelasan diatas mengenai jenis-jenis model pembelajaran 

maka dapat disimpulkan model pembelajaran memiliki jenis yang beragam, mulai 

dari model pembelajaran Role Playing,  model pembelajaran kooperatif, model 

pembelajaran berbasi masalah, model pembelajaran kontekstual, model 

pembelajaran tematik, model pemebelajaran langsung, dan model pembelajraan 

Index Card Match (Mencari Pasangan).  
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c. Ciri – ciri Model Pembelajaran 

 Menurut  Rusman (2012 : 136) Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : (1) Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu, 

sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Thelen dan 

berdasarkan teori Jhon Dewey; (2) Mempunyai misi atau tujuan pendidikan 

tertentu; (3) Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar 

di kelas; (4) Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan : (a) urutan langkah-

langkah pembelajaran (syntax); (b) adanya prinsip-prinsip reaksi; (c) sistem 

sosial; (d) sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman 

praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran; (5) Memiliki 

dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. dampak tersebut meliputi: (a) 

dampak pembelajaran (b) dampak pengiring; (6)Membuat persiapan mengajar 

(desain instruksional) dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya.  

 Menurut Lif & Sofan ( 2014 : 58) ciri –ciri atau karakteristik dari model 

pembelajaran yaitu diantaranya : 1) Orientasi to the model (Orientasi model); 2) 

The Model Of Teaching (model pembelajaran); 3) Application (Penerapan); 4) 

instructionaland nurturan effect (dampak instruksional dan penyerta). Dalam the 

model of teaching (model pembelajaran) terdiri dari syntax (sintaksis), system 

social (sistem sosial), principal of reaction (prinsip reaksi), dan support system 

(sistem penunjang).  
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 Sedangkan menurut Andi (2015 : 252 ) menyebutkan ciri-ciri model 

pembelajaraan yaitu : (1) Sintaks, merupakan tahapan dalam 

mengimplementasikan model dalam kegiatan pembelajaran. sintaks menunjukan 

kegiatan apa saja yang perlu dilakukan oleh guru dan peserta didik mulai dari 

awal pembelajaran sampai dengan akhir; (2) Sistem sosial, merupakan kegiatan 

menggambarkan peran dan hubungan antara guru dan peserta didik dalam 

aktivitas pembelajaran; (3) Prinsip reaksi, merupakan informasi bagi guru untuk 

merespon dan menghargai apa yang dilakukan oleh peserta didik (4) Sistem 

pendukung, mendeskripsikan kondisi pendukung yang dibutuhkan untuk 

mengimplementasikan model pembelajaran (5) Dampak instrusional, merupakan 

dampak langsung yang dihasuilkan dari materi dan keterampilan berdasarkan 

aktivitas yang dilakukan. 

 Berdasarkan paparan penjelasan diatas, diperoleh kesimpulan ciri – ciri dari 

model pembelajaran diataranya yaitu : model pembelajaran memiliki syintax atau 

urutan  langkah-langkah pembelajaran, adanya sistem sosial, sitem pendukung 

atau penunjang, prinsip – prinsip reaksi, penerapannya, serta dampak instruksional 

dan penyerta. Selain itu juga karakteristik dari model pembelajaran yaitu sebagai 

berikut : (1) orientasi model; (model pembelajraan); (3) penerapan. 

d. Pengembangang Model Pembelajaran 

 Perbedaan karakteristik peserta didik disetiap tingkatan usia menuntut peran 

guru agar aktif dan kreatif dalam memilih model pembelajaran. Misalnya untuk 

mengembangkan model pembelajaran Role Playing untuk kelas rendah yaitu kelas 

II SD. Guru juga perlu mempertimbangkan  karakteristik peserta didik pada kelas 
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II SD. Pada umunya usia peserta didik yang duudk di kelas II SD yaitu ( 8 tahun). 

Menurut Hera Lestari (dalam Badar. 2018 : 3-7) karakteristik peserta didik terbagi 

menjadi beberapa aspek diantanranya yaitu :Pertama, karakteristik peserta didik 

dilihat dari aspek motorik, yang mencakup alat gerak peserta didik dan fisik dari 

peserta didik : (1) Pandangan dekat dan jauh sama kuat; (2) Bekerja tergesa-gesa 

agar cepat selesai; dan (3) Penuh energi, perlu dilepaskan dengan kegiatan diluar 

ruangan. 

 Kedua, karakteristik peserta didik dilihat dari aspek kognitif yang mencakup 

pengetahuan dari peserta didik : (1) Menyenangi kegiatan berkelompok; (2) 

Menyukai menghasilkan sesuatu; (3) Suka bekerja dnegan keras; (3) Mulai mahir 

dengan kegiatan keterampilan dasar; dan (4) Mulai merasakan kemampuan 

keterampilannya. Ketiga, karakteristik peserta didik dilihat dari aspek sosial yang 

diantaranya yaitu : (1)Memiliki sifat baik dan penuh dengan humor; (2) Saling 

bekerjasama; (3) Apabila melakukan kesalahan langsung membuat alasan dengan 

cepat; (4) Lebih suka kegiatan yang sama dengan teman sejenis; (5) Bermasalah 

mengenai aturan atau batasan-batasan; (6) Kelompok pertemanan lebih banyak 

dari usia 7 tahun; dan (7) Memiliki sikap terbuka dan siap dengan pengalaman 

baru dan teman baru. Keempat, karakteristik peserta diidk dari aspek moral yang 

dimiliki diantaranya yaitu: (1) Suka memuji diri sendiri; (2) Apabila tidak dapat 

menyelesaikan tugas maka tugas tersebut tidak dianggap penting; (3) Suka 

membandingkan dirinya dengan anak lain; dan (4)Meremehkan anak yang lain. 

 Berdasarkan teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak kelas II SD 

memiliki karakteristik yang aktif dan enerjik. Anak kelas II SD (Sekolah Dasar) 

termasuk katagori kelas rendah yang pada masa ini peserta didik menyukai 
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pembelajaran yang aktif, kreatif, tidak membosankan dan menyenangkan. Selain 

itu juga peserta didik lebih menyukai pembelajaran yang berkelompok dan saling 

bekerja sama dalam pembelajaran.  

3. Model Pembelajaran Role Playing 

a. Pengertian Model Pembelajaran Role Playing 

 Role playing merupakan berekting sesuai dengan peran yang telah ditentukan 

terlebih dahulu. Menurut Sudjana (2009:89), model role playing adalah suatu cara 

mengajar dengan jalan mendramatisikan bentuk tingkah laku dalam hubungan 

sosial. 

 Role playing merupakan salah satu jenis model pembelajaran yang bersifat 

komplek. Blatner (dalam Komalasari, 2010 : 58) model pembelajraan role playing 

mengeksplorasi situasi sosial yang komplek, yang menekankan pada keterlibatan 

emosioanal dan alat indra kedalam situasi masalah yang dihadapi. Model role 

playing merupakan suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui 

pengembanagan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan 

penghayatan dilakukan siswa dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau 

benda mati.  

 Berdasarkan bebebrapa pendapata diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran role playing  merupakan model pembelaajran bermain peran 

yang dialakukan dengan aktif serta menyenangkan. Penerapan model 

pembelajaran role playing dapat meningkatkan motivasi dengan memainkan peran 

tokoh-tokoh yang ada dalam hubungan sosial, sehingga siswa dapat melibatkan 

keterampilan emosioanal sebagai orang lain diluar dirinya.  
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b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Role Playing 

 Proses pembelajaran agar dapat terorganisir dengan baik dan lebih mudah 

maka diperlukannya dan dilaksanakannya melalui langkah-langkah model 

pembelajaran. Djamarah (dalam Novita Sari, 2016 : 20) mengungkapkan langkah-

langkah model pembelajaran role playing adalah sebagai berikut. (a) Memilih 

masalah, guru mengemukakan masalah yang diangkat dari kehidupan peserta 

didik agar mereka dapat merasakan masalah itu dan terdorong untuk mencari 

penyelesaian; (b) pemilihan peran yang sesuai dengan permasalahan yang akan 

dibahas, mendeskripsikan karakter dan apa yang harus dikerjakan oleh para 

pemain; (c) menyususn tahap-tahap bermain peran. Hal ini, guru telah membauat 

dialog sendiri; (d) menyiapkan pengemat, pengamat dari kegiatan ini adalah 

semua siswa yang tidak menjadi pemaian atau peran; (e) pemeran, pada tahap ini 

para peserta didik mulai bereaksi sesuai dengan peran masing-masing dan sesuai 

dengan apa yang terdapat pada scenario bermaian tersebut; (f) diskusi dan 

evaluasi, mendiskusikan masalah-masalah serta pertanyaan yang muncul dari 

siiswa; (g) pengambilan kesimpulan dari bermain peran yang dilakukan. 

 Menurut Hamzah (2012 : 26 ) prosedur bermain peran terdiri atas sembilang 

langkah, yaitu : (1) pemanasan (Warning up), (2) memilih partisipasin, (3) 

menyiapkan pengamat (observer), (4) menata panggung, (5) memainkan peran 

(manggung), (6) diskusi dan evaluasi, (7) memainkan peran ulang (manggung 

ulang), (8) diskusi dan evaluasi kedua dan (9) berbagai pengalaman dan 

kesimpulan. Menurut Shoimin (2014 : 161) langkah-langkah pokok model 

pembelajaran Role Playing antara lain : (1) Memilih situasi bermain peran, 

(2)Mempersiapkan kegiatan bermain peran, (3) Memilih peserta/pemain peran, (4) 
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Mempersiapkan penonton, (5) Memilih peran (melaksanakan kegiatan bermain 

peran), dan (6) Mendiskusikan dan mengevaluasi kegiatan bermain peran. 

 Berdasarkan pendapat dari ketiga ahli mengenai langkah-langkah dalam 

pemakaian model pembelajaran Role Playing yang telah diuraikan  diatas dapat 

disimpulkan langkah-langkah pembelajaran Role Playing diantaranya yaitu : (1) 

Memilih masalah yang akan dibahas; (2) memilih peran yang sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas; (3) penyusunan tahap bermain; (4) menyiapakan 

pengamat; (5) tahap pemeranan; (6) Diskusi dan Evaluasi. 

c. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Role Playing 

 Model pembelajaran Role Playing mempunyai kelebihan dan kelemahan 

Hamdayana, (2014 : 191) sebagai berikut : Kelebihan model pembelajaran Role 

Playing : (1) Melibatkan seluruh peserta didik dapat berpartisipasi mempunyai 

kesempatan untuk menunjukan kemmapuan dalam bekerja sama; (2) Peserta didik 

bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh; (3) Permaianna 

merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan 

keadaan yang berbeda; (4) Pendidik dapat mengevaluasi pemahaman tiap peserta 

didik melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan; dan (5) Permainan 

merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak. Kelemahan model 

pembelajaran Role Playing : (1)  Sebagian anak yang tidak ikut bermain menjadi 

kurang aktif; (2) Banyak memakan waktu; (3) Memerlukan tempat yang luas;  dan 

(4) Sering kelas menjadi tergangu oleh suara para pemain peran dan tepuk tangan 

penonton/penyemangat. 
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 Sedangkan kelebihan dan kelemahan menurut Shoimin (2014:162-163) 

sebagai berikut : Kelebihan model pembelajaran Role Playing : (1) Peserta didik 

bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh; (2) Permainan 

merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu 

yang berbeda; (3) Pendidik dapat mengevaluasi pengamalan peserta didik melalui 

pengamatan pada waktu melakukan permainan; (4) Berkesan dengan kuat dan 

tahan lama dalam ingatan peserta didik; (5) Sangat menarik bagi peserta didik 

sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penu antusias; (6) 

Membangkitkan gairah dan semangat optimism dalam diri peserta didik 

menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi; dan (7) 

Dapat menghayati perestiwa yang berlangsung dengan mudah dan dapat memetik 

butir-butir hikmah yang terkandung didalamnya dengan penghayatan oeserta didik 

sendiri. 

 Kelemahan model pembelajaran Role Playing: (1) Metode bermain peran 

memerlukan waktu yang relative panjang/banyak; (2) Memerlukan kreatifitas dan 

daya kreasi yang tinggi dari pihak pendidik maupun murid. Ini tidak semua 

pendidik memilikinya; (3) Kebnyakan oeserta didik yang ditunjuk sebagai  

pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu; (4) Apabila 

pelaksanaan sosiodrama dan bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja 

member kesan kurang baik, tetapi juga tujuan pengajar tidak tercapai (5) Tidak 

semua materi pelajaran dapat dijadikan melalui model ini.  

 Berdasarkan pendapat para ahli diatas mengenai kelebihan dan kelemahan dari 

model pembelajraan Role Playing maka dapat disimpulkan bahwasanya model 

pembelajaran Role Playing  memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun 
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kelebihan dari model pembelajran role playing yaitu (1) peserta didik terlibat aktif 

dalam pembelajaran di kelas; (2) memberikan kesan dan ingatan yang kuat kepada 

peserta didik; (3) permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan 

bagi anak. Sedangkan kelemahannya yaitu : (1) memakan waktu yang lumayan 

cukup lama; (2) pengkondisian kelas saatn bermain peran; (3) memerlukan tempat 

yang luas.   

4. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan 

pokok yang menjadi pokok pembicaraan Poerwadarminta (dalam Majid, 2014 : 

80). Sedangkan menurut Majid, (2014 : 80) pembelajaran tematik merupakan 

salah satu model pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan 

suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu 

maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuan secara holistic, bermakna, dan otentik. 

 Bermakna artinya bahwa pada pembelajaran tematik peserta didik akan dapat 

memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung 

dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra maupun antar mata 

pelajaran. Menurut mulyasa (2013 : 170) pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran yang ditetapkan pada tingkat pendidikan dasar yang menyuguhkan 
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proses belajar berdasarkan tema untuk kemudian dikombinasikan dengan 

beberapa mata pelajaran.  

 Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang memadukan beberapa antara 

muatan satu dengan yang lainnya yang dimana memungkinkan peserta didik 

untuk aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran 

yang identik dengan tema yang mana di dalamnya ada beberapa subtema dan di 

dalam subtema ada beberapa pembelajaran yang menuntut peserta didik telibat 

aktif dalam pembelajaran, peserta didik dituntut juga untuk mencari tau terlebih 

dahulu serta  

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

 Menurut Abdul ( 2014 : 89 – 90 ) sebagai suatu model pembelajaran di 

Sekolah dasr, pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai 

berikut : (1) Berpusat pada peserta didik maksudnya adalah pembelajaran tematik 

berpusat pada peserta didik (Student Centere);  (2) Memberikan pengalaman 

langsung pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa (direct experiences); (3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas dalam 

pembelajaran tematik, pemisahan pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak 

begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang 

paling dekat berkaitan dengan kehidupan peserta didik; (4) Menyajikan konsep 

dari berbagai mata pelajaran; (5) Bersifat fleksibel ; (5) Menggunakan prinsip 

belajar sambil bermaian dan menyenangkan. 
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 Adapun karakteristik dari pembelajaran tematik ini menurut Hesty (dalam 

Abdul, 2014 : 90-91) adalah : (1) Holistik, maksudnya adalah suatu gejala atau 

peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik diamati dan 

dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang 

berkotak-kotak; (2) Bermkna, pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam 

aspek, memungkinkan terbentuknya semacam jalinana antar schemata yang 

dimiliki oleh siiswa, yang pada gilirannya nanti, akan memberikan dampak 

kebermaknaan dari materi yang dipelajari; (3) Otentik, pembelajaran tematik 

memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin 

dipelajari (4) Aktif, pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasar pada 

pendekatan inquiry discovery  dimana siswa siswa terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi.  

 Menurut Suryani (2014 : 101) menyatakan bahwa karakteristik pembelajaran 

tematik adalah : (1) Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan 

tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar; (2) Kegiatan-

kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajran tematik bertolak dari minat 

dan kebutuhan peserta didik; (3) kegiatan belajar akan lebih bermakna dan 

berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama; (4) 

Membantu mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik; (5) Menyajikan 

kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering 

ditemui peserta didik dalam lingkungannya; (6) Mengembangkan keterampilan 

sosial peserta didik seperti kerjasama, toleransi, komunikasi dan tanggap terhadap 

gagasan orang lain. 
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 Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik 

yang mana pada pembelajraan memeberikan pengelaman langsung yang 

menggunakan prinsip belajar sambil bermaian dn menciptkan pembelajaran yang 

bermakna. Pembelajaran yang bermakna akan memberikan pemahaman kepada 

peserta didik melalui konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman 

langsung dan nyata yang dimana menghubungkan antar konsep serta antar mata 

pelajaran.  

c. Tema Pengalamanku 

 Tema  berasal dari kata Yunani tithenai yang berarti “menempatkan” atau 

disebut juga “meletakan” kemudian kata itu mengalami perkembangan sehingga 

kata “tithenai”  berubah menjadi tema.  Kemudian pengertian secara luas, tema 

merupakan suatu wadah atau alat yang digunaka untuk mengenalkan berbagai 

konsep kepada peserta didik secara utuh. Sedangkan dalam pembelajaran, tema 

diberikan dengan maksud menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang 

utuh, serta memperkaya pembendaharaan bahasa peserta didik serta membuat 

pembelajaran lebih bermakna (Majid, 2014 : 86).  

 Pembelajaran bermakna akan tercipta dengan adanya penggunaan model 

pembelajaran yang sesuai. Misalnya yaitu dnegan melakukan pengembangan 

model pembelajaran (ROLING SIMASI)  Etnik Kalimantan Tengah pada kelas II 

SD Tema 5 “Pengalamannku” Subtema 3 “Pengalaman di Tempat bermain” 

dengan KI (Kompetensi Initi) dan indikator dapat dilihat pada lampiran tabel 2.1.  
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5. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

 Ada beberapa karakteristik anak di usia Sekolah Dasar  yang perlu diketahui 

para guru, agar lebih mengetahui keadaan peserta didik khususnya tingkat Sekolah 

Dasar.  Menurut Basset dkk (dalam Mulyani Sumantri dan Johar Permana, 2011 : 

11), karakteristik siswa sekolah Dasar secara umum meliputi : 1) memeiliki rasa 

keingintahuan yang kuat dan tertarik pada dunia sekitar yang mengelilingi diri 

mereka sendiri; 2) senang bermain dan bergembira riang; 3) suka mengatur diri 

untuk mengetahui berbagai hal; 4) bergetarnya perasaan dan terdorong untuk 

berprestasi sebagaimana mereka tidak suka mengalami ketidakpuasan dan 

menolak kegagalan-kegagalan; 5) belajar secara efektif ketika merasa puas dengan 

situasi yang terjadi; 6) belajar dnegan cara bekerja; mengobservasi, berinisiatif, 

dan menjara anak-anak lainnya. 

 Sedangkan menurut Abdul Alim (dalam Eric 2017 : 52-53) karakteristik 

peserta didik Sekolah Dasar sangat berkaitan dengan aktivitas fisik yaitu umunya 

anak usia SD senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, 

dan senang praktik langsung. Mengenai konsep tersebut maka dapat diuraikan 

yaitu : 

1) Anak usia SD senang bermain,  guru diharuskan paham dengan perkembangan 

peserta didik karena pada usia 7- 9 tahun peserta didik sangat menyukai 

bermain. Guru meberikan aktifitas fisik dengan model bermain, materi 

pembelajaran yang disampiakan dibuat dalam bentu permainan atau games.  

Sehingga rancangan model pembelajaran berkonsep permainan yang 

menyenangkan, namun tetap memperhatikan ketercapaian materi ajar.  
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2) Anak  Usia SD senang bergerak, peserta didik yang duudk dibangku 

Sekolah Dasar  berbeda dengan orang dewasa yang betah dududk berjam-

jam. Bahkan kemungkinan duudk tenang maksimal 30 menit, pendidik 

memiliki peran untuk membuat pembelajaran menjadi senantiasa dinamis, 

permainan menarik member stimulus pada minat gerak peserta didik 

menjadi tinggi. 

3) Anak usia SD senang beraktifitas kelompok,  anak usia SD umumnya 

berkelompok dengan teman sebaya atau seusianya. Guru dapat membuat 

konsep pembelajaran dengan cara berkelompok yang mana member materi 

melalui tugas sederhana untuk diselesaikan bersama.  

4) Anak usia SD senang praktik langsung, berdasarkan tiga konsep diatas 

(senang bermain, bergerak, dan berkelompok) anak usia SD, tentunya akan 

efektif ketika dikombinasikan dengan prktik langsung.  

 Berdasrkan pendapat diatas mengenai karakteristik peserta didik di SD 

maka dapat disimpulkan yaitu peserta didik di SD lebih menyukai 

pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan, memiliki rasa ingin tau 

yang tinggi terhadap sekitarnya, menyukai bermain, bergerak, berkelompok 

serta menyukai praktik lansung.  

6. Permainan Tradisional Etnik Kalimantan Tengah 

a. Pengertian Permainan Tradional 

 Permainan merupakan alat yang sangat baik untuk mengembanagkan baik dari 

segi aspek sosial maupun moral anak, karena ada aturan-aturan tertentu yang 

harus diikuti semua peserta didik ( Gunawan. 2016 : 55-64).  Sedangkan menurut 
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Muliawan (2009 : 17) menjelaskan permainan merupakan suatu kegiatan atau 

kondisi tertentu saat seseorang mencari kesukaan atau kesenangan melalui suatu 

kegiatan atau aktivitas yang disebut “main” wujudnya dapat berupa benda konkret 

atau benda abstrak. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat 

disimpulkan permainan merupakan keadaan atau situasi bermain yang memiliki 

aturan serta tujuan tertentu, untuk mendpaatkan sebuah kesenangan.  

 Menurut Kurniati (2016 : 2) permainan tradisional merupakan suatu kegiatan 

atau aktivitas permainan yang tumbuh dan berkembang didaerah tertentu, yang 

berkaitan dengan nilai-nilai budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat serta 

diajarkan secara turun temurun dari satu generasi kegenarasi berikutnya. Dari 

permainan tradisional ini, peserta ddik akan mampu mengembangkan potensi 

yang ada pada dirinya, serta mendapatkan pengelaman yang bermakna dan 

mampu membina hubungan dengan sesama temanserta mampu manyurkan 

perasaan-perasaan yang terkesan dan tetap melestarikan budaya bangsa. 

Sedangkan menurut Mulyani (2016 : 47-48) permainan tradisonal adalah suatu 

permainan yang diwariskan dari nenek moyang yang harus dan perlu dilestarikan 

karena mengandung suatu nilai-nilai yaitu nilai kearifan lokal. 

 Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan penjelasan 

mengenai permianan tradisional adalah suatu aktivitas permainan yang memiliki 

aturan dan bersumber dari nenek moyang zaman dahulu yang diwariskan secar 

turun temurun, yang mana wajib dan perlu dilestarikan karena mengandung nilai 

pendidikan, mengembangkan kerjasama, menantati peraturan yang ada serta 

menghargai orang lain. Sehingga permainan tradisonal memberikan dampak 
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positif untuk peserta didik yang baik untuk membantu mengembangkan 

keterampilan emosi dan sosial peserta didik 

b. Manfaat Permaian Tradisonal  

 Bermain bagi peserta didik merupakan kegiatan yang menyenangkan apalagi 

dnegan permainan tradisional yang memiliki banyak manfaat bagi peserta didik. 

Manfaat permainan tradisional menurut Subagiyo (dalam Mulyani, 2016 : 49-52) 

diantanya yaitu : (1) Peserta didik menjadi lebih kreatif; 2) dapat digunakan 

sebagai alternatif terapi untuk anak atau peserta didik; 3) mampun 

mengembangkan kecerdasan intelektual peserta didik; 4) mampu mengembangkan 

kecerdasan emosi anterpersonal peserta didik; 5)  mampun mengembangkan 

kecerdasan logika peserta didik; 6) mengembangkan kecerdasan kinestetik; 7) 

mengembangkan kecerrdasan natural peserta diidk; 8) mengembangkan 

kecerdasan special peserta didik; 9) mengembangkan kecerdasan musical peserta 

didik; 10) mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik.  

 Permainan tradisional yang biasanya dimainkan aturan yang digunakan dibuat 

lansung oleh para pemain, namun tetap berpijak pada aturan yang sudah ada pada 

permainan tersebut. Permainan Tradisional membuat anak mampu menggali 

wawasan terhadap bergam pengetahuan yang ada pada permaianna tradisional 

yang dimainkannya tersebut. selain itu permainan tradisional juga mengenalkan 

konsep kekalaha dan kemenangan sehingga saat bermain peserta didik akan 

melepaskan emosinya. Menuru Laksmitaningrum (2017 : 9-10) permainan 

tradisional memiliki bebberapa manfaat bagi peserta didik yaitu diantarnya 

manfaat sosial, manfaat disiplin, dan manfaat budi pekerti.  
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 Berdasarkann uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa permaianan 

tradisonal memiliki banyak manfaat untuk peserta didik. Permaian tradisional juga 

dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial serta emosi peserta didik. 

Selian juga manjfaat darii permainan tradisional untuk peserta didik dapat 

memepengaruhi keterampilannya.  

c. Manfaat yang Terkandung dalam Permainan Tradisional 

 Setiap aktivitas yang dilakukan dalam bermain atau permainan bagi peserta 

didik memiliki nilai positif serta manfaat terhadap perkembangannya. Menurut 

Kawuryan dkk ( 2017 : 47) nilai-nilai manfaat yang terkandung didalam permaian 

tradisonal diantaranya yaitu : (1) Sportivitas, dilihat dari kerelaan ketika 

menghadapi kekalahan dan mau mengakui kemenangan atau keunggulan dari 

orang yang menang; (2) Kedisiplinan, dilihat dari ketika bermain peserta didik 

taat dan mematuhi peraturan permainan; (3) Tanggung jawab, dilihat dari 

keharusan melaksanakan tugas-tugas sesuai ketentuan; (4) 

Kerjasama/kesetiakawanan , dilihat dari sikap saling melindungi ketika beregu 

(5) Kerukunan, melatih peserta didik untuk dapat menghargai orang lain; (6) 

Kejujuran, diperlukan saat bermain; (7) Keadilan, dalam permaianan dilihat dari 

besar kecilnya fisik, keterampilan yang dimiliki peserta didik; (8) Keikhlasan, 

memiliki sikap ikhlas ketika ada anggota kelompok yang melakukan kesalahan 

ketika bermain; (9) Kasih sayang; dan (10) Kesabaran. 

 Sejalan dengan Kawuryan,Suherman dkk (2015 : 78) menyatakan mengenai 

nilai-nilai manfaat yang terkandung pada permainan tradisonal yang diantaranya 

meliputi : (1) Permaianan diharapkan untuk mengembangkan aspek kognitif; (2) 



47 

 

Mengembangkan aspek fisik motorik; (3) Mengembangkan aspek kemampuan 

bahasa; (4) Mengembangkan aspek emosional; (5) Mengembangkan aspek seni 

dan kreatifivitas; dan (6) Permaianan untuk mengembangkan aspek moral dan 

nilai-nilai keagamaan. 

 Berdasarkan pendapat diatas maka disimpulkan manfaat permainan tradisonal 

yaitu setelah peserta didik melakukan beberapa permaianan tradisional 

memberikan manfaat positif dari aspek psikomotorik, afektif bahsanya serta 

kognitif peserta didik. Sehingga permainan tradisional peserta didik sangat 

bermanfaat bagi tumbuh kembangnya.  

d. Macam-macam Permainan Tradisional Etnik Kalimantan Tengah 

 Permainan tradisional bersumber dari nenek moyang yang diwariskan secara 

turun temurun dari generasi kegenerasi. Permaianan yang digunakan untuk 

pembelajarn tematik di Sekolah Dasar harus mengandung ranah kognitif, ranah 

afektif dan ranah psikomotorik. Adapun macam-macam permaianan khas dari 

Etnik kalimnatan Tengah diataaranya yaitu :  

1) Permainan Bagasing 

a) Penjelasan Permainan Bagasing 

 Bagasing meruapkan sebuah permaianan tradisional dari Suku Dayak 

Kalimantan Tengah yang mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat bagi 

kebudayaan saat ini.  Bagasing memiliki kekhasan yang layak untuk dilestarikan, 

namun sekarang permainan tradisional bagasing ini mulai ditinggalkan karena 

tergantikan dengan berbagai jenis permaianan online.   
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b) Peralatan/perlengkapan permainan 

 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. 

c) Pemain 

 Pemain tradisonal Bagasing dimainkan bisa individu ataupun beregu. 

d) Aturan dan Proses Permainan 

 Cara memainkannya yaitu dengan cara memutar tali yang berukuran 2,3 meter 

tersebut dikepala bagasing. Kemudian melempar bagasingnya dengan cara 

menarik tali tersebut.  

2) Permainan Balogo 

a) Penjelasan Permainan Balogo 

 Balogo merupakan salah satu jenis permainana tradisional etnik Kalimnatan 

Tengah. Balogo diambil dari kata logo karena permaianna itu menggunkana logo. 

Namun dengan perkembangan zaman permaianna tradisonal balogo ini mulai 

tersisihkan dengan permainan  media online yang biasanya dimainkan pada 

android atau gadget. Permainan balogo merupakan salah satu cabang permaianan 

tradisional yang selalu dilombokan ditiap penyelenggaraan Festival Budaya Isen 



49 

 

Mulang (FBIM).  Permainan balogo dimainkan disegenap penjuru Kalimantan 

Tengah dan permainan ini memiliki cerita yang menarik dibalik permainannya.  

 Balogo yang sepintas terlihat sederhana karena terbuat dari batok kelapa 

dengan pemukul kayu sederhana ternyata mengandung mitos sekaligus filosofi 

yang luhur sebagai tradisi permainan yang diwariskan secara turu temurun oleh 

nenek moyang Suku Dayak Kalimantan Tengah di kehidupan masa lalu Suku 

Dayak Kalimantan Tengah. Balogo merupakan permainan yang dipercaya bisa 

mengukur tingkat kesuburan (keberuntungan) . 

b) Perlengkapan/peralatan permainan 

 Logo terbuat dari tempurung kelapa, garis tengah sekitar 5-7 cm dan tebalnya 

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

 Permainan Tradisional Balogo dimainkan oleh anak-anak dan remaja, dengan 

jumlah pemain 2 smapai 5 pemain.  

d) Aturan dan proses Permainan 
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1) Permainan balogo dapat dilakukan satu lawan satu atau secara beregu. 

2) Jika dimainkan secara berugu maka jumlah pemain yang melakukan 

permainana harus sama dengan jumlah pemain yang logonya dipasang 

untuk dirobohkan.  

3) Jumlah pemain berugu minimal 2 orang dan maksimal 5 orang dan logo 

yang dipasang berjumlah sebnayak pemain yang disepakati dalam 

permainan. 

4) Cara memasang logo dengan mendirikannya secara berderet kebelakang 

pada garis-garis melintang. 

5) Inti dari permainan ini adalah keterampilan memainkan logo agar bisa 

merobohkan logo lawan yang dipasang.  

6) Regu yang paling banyak merobohkan logo lawan adalah yang keluar 

sebagai pemenang.  

3) Permainan Manyipet 

a) Penjelasan Permainan Manyipet 

 Permainan manyipet merupakan permainana tradisonal yang dulunya adalah 

sebuah alat berburu pada suku dayak namun sekarang digunakan untuk 

permainan. Permaianna manyipet ini dilombokan pada festival Budaya Isen 

Mulang .  

b) Perlengkapan/peralatan permainan 

 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 
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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.  

c) Pemain 

 Permainan manyipet merupakan permaianna tradisonal etnik Kalimantan 

Tengah (Suku Dayak) yang biasanya dapat dpata dimainkan sendirian dan dapat 

dimainkan secara berkelompok atau bersama-sama. 

d) Aturan dan proses permainan 

1) Sumpitan biasanya terbuat dari kayu besia yang merupakan sebuah 

slinder yang berlubang ditengahnya sehingga menjadi sebauh pipa. 

Panjang kira-kira 2 meter. Pada ujung sumpitan terdapat mata tombak. 

Manfaat mata tombak ini sebagai alat berburu binatang. Anak sumpitan 

hanya dibuat dari bamboo yang diraut halus dan salah satunya 

dirucingkan. Pada ujung lainnya dipasang kertas yang membentuk 

kerucut. 

2) Setelah itu mencari sasaran, dan jarak anatara penyumpit dan sasaran juga 

tidak terdapat ketentuan pasti/baku. Jarak tergantung pada tingkat 

kemarihan para pemain atau penyumpit. 
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3) Permaianna tradisonal mayipet ini bukanlah permainan yang rumit, 

tahapan yang digunakan hanya dua yaitu tahap persiapan dan 

pertandingan. 

7. Model Pembelajaran ROLING SIMASI Etnik Kalimantaan Tengah 

 Pengembangan sebuah model pembelajaran, Joyce, Bruce dalam buku 

Models of Teaching harus memperhatikan 4 hal : orientasi model, model 

pengajaran aplikasi, instruksional, dan efek. Pada bagian orientasi 

menggambarkan tujuan dari model pembelajaran, asumsi teoritis, dan prinsip-

prinsi serta konsep-konsep utama yang mendasari model. Pada bagian kedua, 

menganalisis masing-masing model dalam hal empat konsep diantarnya yaitu: 

sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, dansistem pembelajraan instruksional dan 

efek yang dapat diharapkan dari suatu model (Joyce, 2009 : 34).  

Model pembelajaran (ROLING SIMASI) Etnik Kalimantan Tengah 

merupakan model pembelajaran Role Playing berbasis permaianan tradisional 

yang didalamnya terdapat permainan tradisional Etnik Kalimantan Tengah yang 

diantaranya yaitu  permainan bagasing, balogo dan manyipet. Langkah-langkah 

model pembelajraan (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 pengmat, (7)Ttahap permainan yang didalamnya ada permainan 

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

Evaluasi. Adapun lebih rincinya terdapat dalam tabel 2.1 
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2. 1 Tabel Langkah-langkah Model Pembelajaran (ROLING SIMASI) Etnik  

Kalimantan Tengah 

Role Playing 
Permainan 

Bagasing 

Permainan 

Balogo 

Permainan 

Manyipet 

ROLING SIMASI 

Etnik Kalimantan 

Tengah 
1. Memilih 

masalah 

yang 

dibahas 

2. Memilih 

peran yang 

sesuai 

dengan 

permasalaha

n yang akan 

dibahas 

3. Penyusunan 

tahap 

bermain 

4. Menyiapkan 

pengamat 

5. Tahap 

pemeranan 

6. Diskusi dan 

evaluasi 

1. Cara 

memainkan

nya yaitu 

dengan cara 

memutar 

tali yang 

berukuran 

2,3 meter 

tersebut 

dikepala 

bagasing. 

2. Lempar 

bagasing 

dengan cara 

menarik 

tali. 

1. Permainan balogo 

dapat dilakukan 

satu lawan satu 

atau secara beregu. 

2. Jika dimainkan 

secara berugu 

maka jumlah 

pemain yang 

melakukan 

permainana harus 

sama dengan 

jumlah pemain 

yang logonya 

dipasang untuk 

dirobohkan.  

3. Jumlah pemain 

berugu minimal 2 

orang dan 

maksimal 5 orang 

dan logo yang 

dipasang 

berjumlah 

sebnayak pemain 

yang disepakati 

dalam permainan. 

4. Cara memasang 

logo dengan 

mendirikannya 

secara berderet 

kebelakang pada 

garis-garis 

melintang. 

5. Inti dari permainan 

ini adalah 

keterampilan 

memainkan logo 

agar bisa 

merobohkan logo 

lawan yang 

dipasang.  

6. Regu yang paling 

banyak 

merobohkan logo 

lawan adalah yang 

keluar sebagai 

pemenang.  

1. Persiapan 

sumpit 

dari 

permaian

an 

manyipet 

dengan 

cara 

memasuk

an anak 

sumpit 

kedalam 

sumpit. 

2. Tiap 

sumpit 

hingga 

anak 

sumpit 

keluar 

dari 

sumpitan. 

1. Menyiapkan alat-alat 

permainan . 

2. Orientasi masalah 

a. Memilih 

permasalahan 

yang didalmnya 

ada permainan 

tradisional 

Kalimantan 

Tengah 

(Bagasing, 

Balogo, 

Manyipet). 

b. Menetapkan 

permaslahan. 

3. Membentuk 

Kelompok 

a. Terdiri dari 5-6 

peserta didik 

b. Mulai berkumpul 

dengan anggota 

kelompok 

4. Pemilihan Peran  

5. Mulai Menyusun 

Tahap Bermain 

6. Menyiapkan 

pengamat  

7. Tahap pemeran dan 

permainan 

tradisional Etnik 

Kalimantan Tengah 

(Bagasing, Balogo, 

Manyipet) 

8. Diskusi bersama 

anggota kelompok 

9. evaluasi 
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 Model pembelajaran ROLING SIMASI Etnik Kalimantan Tengah  terdapat 

beberapa aspek diantaranya yaitu : 

a. Struktur Pengajaran, pada tahap pertama guru bersama siswa menyiapkan alat-

alat permainan, tahap kedua melakukan orientasi masalah, tahap ketiga 

teahapan membentuk kelompok, tahap keempat yaitu tahap menyusun tahapan 

bermain, tahap kelima yaitu mulai melakukan pemilihan peran, tahap keenam 

tahap pemeranan dan permaianan tradisional Etnik Kalimantan Tengah, tahap 

ketujuh yaitu tahap diskusi dan tahap kedelapan yaitu tahap evaluasi. 

b. Sistem sosial, model pembelajaran ini membuat peserta didik untuk saling 

berinteraksi satu dengan yang lainnya. 

c. Peran/tugas guru,  sebagai fasilitator untuk mengarahkan jalannya 

pembelajraan. 

d. Sistem pendukung, dilengkapi dengan perangkat pembelajaran beserta alat-

alat permainan tradisional Etnik Kalimantan Tengah.  

e. Perangkat pembelajaran terdiri dari RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran), dan LKPD (Lembar Kegiatan Peserta Didik). 

f. Alat-alat permainan tradisonal Etnik Kalimantan Tengah diantaranya yaitu, 

pada permainan manyipet alat yang digunakan adalah sipet atau sumpit dan 

anak sumpit, pada permainan balogo yang dibutuhkan adalah kayu pemukul 

dan logo, serta pada permainan bagasing yang dibutuhkan adalah bagasing dan 

tali untuk mengikatnya.  
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Tabel 2.2  Indikator Pengembangan Model Pembelajraan (ROLING SIMASI) Etnik 

Kalimantan Tengah 

 

Kompetensi Dasar 

& Indikator 
Tahapan Kegiatan Pembelajaran 

Pembelajaran 1 

Bahasa Indonesia 

1.6 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 Mencoba 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.  

1. Menyiapkan alat-alat 

permainan  

2. Orientasi masalah 

a. Memilih permasalahan 

yang didalmnya ada 

permainan tradisional 

Kalimantan Tengah 

(Bagasing, Balogo, 

Manyipet). 

b. Menetapkan 

permaslahan. 

3. Membentuk Kelompok 

a. Terdiri dari 5-6 peserta 

didik 

b. Mulai berkumpul 

dengan anggota 

kelompok 

4. Mulai menyusun tahap 

bermain 

5. Pemilihan peran  

6. Menyiapkan pengamat 

7. Tahap pemeran dan 

permainan tradisional 

Etnik Kalimantan Tengah 

(Bagasing, Balogo, 

Manyipet) 

8. Diskusi bersama anggota 

kelompok 

9. evaluasi 

 

1. Guru dibantu peserta didik 

menyiapkan alat-alat permainan 

tradisonal yang akan dimainkan 

yaitu alat permainan  balogo. 

2. Guru memilihkan permasalahan 

yang didalmnya ada materi 

permintaan maaf, mengukur alat 

permainan balogo dan 

mencontohkan gerakan 

permaianna manyipet. 

3. Guru menetapkan permasalahan 

atau alur bermain peran sesuai 

dengan permasalahn yang sudah 

ditentukan. 

4. Guru meminta peserta didik 

untuk membentuk kelompok 

yang terdiri dari 5-6 peserta 

didik 

5. Peserta diidk diarahkan untuk 

bergabung bersama anggota 

kelompok yang sudah dibentuk. 

6. Guru bersama peserta didik 

mulai menyusun tahap bermain 

peran. 

7. Guru bersama siswa menentukan 

pemain untuk bermain peran 

tersebut. 

8. Peserta didik mulai bermaian 

peran sesuai dengan perannya 

masing-masing. 

9. Setelah bermaian peran Peserta 

didik bersama kelompok mulai 

berdiskusi  untuk mengerjakan 

LKPD. 

Matematika 

1.6 Menjelaskan dan 

mennetukan 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 

7.6 Melakukan pengukuran 

panjang (termasuk 

jarak), berat, dan waktu 

dalam satuan baku, yang 

berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 
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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. 

4.3.1Mempersiapkan 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. 

 

 
 
 

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

 Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa 

perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan saat ini : 

1. Pengembangan Model Kolaborasi Jigsaw Role Playing Sebagai Upaya 

Peningkatan Kemampuan Bekerjasama Siswa Kelas V SD Pada Pembelajaran 

IPS. 

Kompetensi Dasar 

& Indikator 
Tahapan 

Kegiatan Pembelajaran 
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 Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (Research and 

Development) menurut Sugiyono (2010 : 407) adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji keefektifan produk 

tertentu. Penelitian dan pengembangan model  Jigsaw Role Playing pada 

pembelajran IPS kelas V memodifikasi 10 langkah Sugiyono menjadi 6 langkah, 

yaitu dengan  mempertimbangkan  penyesuaiaan  tingkat kedalaman dan 

penyesuaiaan  kebutuhan penelitian. Adapaun  6 langkah  penelitian diantaranya 

yaitu : (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) 

validasi desain, (5) revisi produk, (6) ujicoba produk.  

 Desain uji coba dilakukan uji ahli yang dilakukan oleh validator atau dosen  

ahli 3 orang dan guru sejawat 1 orang, (2) uji skala terbatas dilakukan terhadap 

kelompok kecil sebgaai pengguna produk yang berjumlah 15 peserta didik, (3) uji 

lapangan atau uji skala luas pada kelas V di SD Ledok 02 Salatiga. Desain uji 

coba skla luas menggunakan kelas ekperimen dan control pretest-postres. Hasil 

validasi 1, 2, dan 3 komponen kelayakan isi diperoleh rata-rata skor 3,8 serta 

kelayakan penyajian diperoleh rata-rata skor 3,6, kelayakan penyeajian diperoleh 

rata-rata skor 3,8 dan kelayakan model diperoleh rata-rata skor 3,6 dalam katogori 

baik sehingga hasilnya dapat dikatakan valid dan dapat digunakan untuk uji coba. 

Hasil validasi guru kelayakan isi diperoleh rata-rata skor 3,87, kelayakan 

penyajian diperoleh rata-rata skor 3,85 dan kelayakan model diperoleh rata-rata 

skor 4 dalam  katogri baik sehingga dapat digunakan untuk uji coba skala terbatas 

maupun luas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakaukan  saat ini yaitu  terdapat  pada kelas yang menjadi rujukan, fokus 

pengembangan model pembelajaran, materi pembelajaran yang diambil yaitu 
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pembelajraan tematik pada tema 5 subtema 3. Selain itu juga pengembangana 

model pembelajraan Role Playing  yang digunakan untu penelitian terbaru ini 

berbasis permianan Tradisonal Etnik Kalimantan Tengah.  

 Adapun penelitian yang akan dilakukan saat ini, peneliti akan menggunakan 

model R & D menurut menurut ADDIE dengan mengembangkan model 

pembelajaran Role Playing berbasis Permaianna Tradisioan (ROLING SIMASI ) 

Etnik Kalimantan Tengah pada kelas II SD Tema 5 “Pengalamnaku” subtema 3 

“Pengalaman Ditempat Bermain”. 

2. Pengembangan Model Pembelajraan Tematik Berbasis Penelitian Berbasis 

Permainan Tradisional Dan Berorientasi Scientifik Approch Di Kelas IV 

Sekolah Dasar. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Devevment (R&D) 

yang mengadopsi dari  model pengembangan versi Borg and Gall. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara terbuka, FGD, 

studi pustaka,  studi dokumentasi, panel group discussion. Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu terdapat pada kelas 

yang menjadi rujukan, fokus pengembangan model pembelajra yang 

dikembnagkan, materi pembelajran yang diambil. Selain itu juga pengembangan 

model pembelajran Role Playing  yang digunakan untuk penelitian terbaru ini 

berbasis permainana Tradisional Etnik Kalimantan Tengah. 

 Adapun penelitian yang akan dilakukan saat ini, peneliti akan menggunakan 

model R & D menurut ADDIE dengan mengembangkan model pembelajaran Role 

Playing berbasis Permainan Tradisioan (ROLING SIMASI ) Etnik Kalimantan 
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Tengah pada kelas II SD Tema 5 “Pengalamnaku” subtema 3 “Pengalaman 

Ditempat Bermain”. 

3. Developing of Integrated Thematic Learning Model Thorough Scientific 

Approching With discovery Learning Technique in Elementary School. 

 Peneliian ini menggunakan metode penelitian pengembangan Borg and 

Gall.  Subjek penelitian adalaha 22 guru yang mengajar pembelajaran tematik, dan 

adapun teknik data diterapkan interpensi (1) pemahaman guru tentang 

pembelajaran tematik terpadu berbasisi ilmiah; (2) pengemabnagan keilmuan 

pembelajaran tematik terintegrasi berbasiskan dengan teknik discovery learning di 

PT sekolah dasar, dan (3) perlunya mengembangkan model pembelajaran tematik 

terintegrasi dengan penemuan teknik belajar di sekolah dasar.  

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini 

yaitu terdapat pada kelas yang menjadi rujukan, fokus pengembangan model 

pembelajra yang dikembnagkan, materi pembelajran yang diambil. Selain itu juga 

pengembangan model pembelajran Role Playing  yang digunakan untuk penelitian 

terbaru ini berbasis permainana Tradisional Etnik Kalimantan Tengah.  

 Adapun penelitian yang akan dilakukan saat ini, peneliti akan menggunakan 

model R & D menurut ADDIE dengan mengembangkan model pembelajaran Role 

Playing berbasis Permaianna Tradisioan (ROLING SIMASI ) Etnik Kalimantan 

Tengah pada kelas II SD Tema 5 “Pengalamnaku” subtema 3 “Pengalaman 

Ditempat Bermain”. Adapun tabel penelitian yang relevan terdapat pada  tabel 

2.3. 
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Tabel 2.3  Penilitian yang Relevan  

No. Penulis Judul Hasil Perbedaan Persamaan 

1. 1. Sekar 

Purbarini K., 

S.IP., M.Pd. 

2. Supartinah, 

M.Hum 

3. Woro Sri 

Hastuti, 

M.Pd. 

Pengembangan 

Model Pembelajaran 

Tematik Berbasis 

Permainan 

Tradisional dan 

Berorientasi 

Scientific Approach 

di Kelas IV Sekolah 

Dasar 

Penelitian ini 

berusaha 

mengatasi 

permasalahan 

dengan 

mengembangkan 

prototype  model 

pembeljaran 

tematik. 

Permainan 

tradisional yang 

diintegrasikan 

dalam proses 

pembelajaran 

terdiri atas 6 

permainan. 

Keenam 

permainana 

tersebut 

diantaranya yaitu 

kauman, 

kothekan, ki 

lumping ki 

lompong, kubuk, 

rotan, dan 

soyang-soyang. 

Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian yang akan 

dilakaukan  saat ini 

yaitu terdapat  pada 

kelas yang menjadi 

rujukan, fokus 

pengembangan model 

pembelajaran, materi 

pembelajaran yang 

diambil yaitu 

pembelajraan tematik 

pada tema 5 subtema 

3. Selain itu juga 

pengembangana 

model pembelajraan 

Role Playing  yang 

digunakan untuk 

penelitian terbaru ini 

berbasis permainan    

Tradisonal Etnik 

Kalimantan Tengah. 

Sama sama 

mengembang

kan model 

pembelajaran 

yang berbasis 

permaianan 

tradisonal, 

serta 

pendekatan 

dan metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

sama yaitu 

Research and 

Develovment 

(R&D). Serta 

teknik 

pengumpulan 

datanya yaitu 

wawancara, 

Dokumentasi, 

2. 1. Ika Ari Pratiwi Pengembangan 

Model kolaborasi 

Role Playing 

Sebagai Upaya 

PENGKATAN 

Kemampuan 

Bekerjasama Siswa 

Kelas V SD Pada 

Pelajaran IPS 

Hasil 

pengembangan 

berupa model 

kolaborasi 

jigsaw role 

playing yang 

dikemas dalam 

suatu buku 

pedoman 

dilengakapi 

dnegan 

perangkat 

pembelajaran. 

model 

kolaboarasi 

jigsaw role 

playing melalui 

data kebutuhan 

materi, 

kebutuhan 

model, dan 

kebutuhan 

karakteristik 

bekerjasama 

dikembangkan 

menjadi 

kolaborasi  

Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian yang akan 

dilakaukan  saat ini 

yaitu  terdapat  pada 

kelas yang menjadi 

rujukan, fokus 

pengembangan model 

pembelajaran, materi 

pembelajaran yang 

diambil yaitu 

pembelajraan tematik 

pada tema 5 subtema 

3. Selain itu juga 

pengembangana 

model pembelajraan 

Role Playing  yang 

digunakan untuk 

penelitian terbaru ini 

berbasis permainan 

Tradisonal Etnik 

Kalimantan Tengah. 

Sama-sama  

mengembang

kan model 

pembelajaran 

role playin , 

metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalan 

penelitian dan 

pengemabnag

an  (Research 

and 

Development) 

. 
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jigsaw role 

playing 

untukmeningkat

kan kemmapuan 

bekerjasamana 

pada peserta 

didik kelas V. 

3. 1. Alif Mudiono 

2. Muhana 

Gipayana 

3. Suhel 

Madyono 

Developing of 

Integrated Thematic 

Learning Model 

through Scientific 

Approaching with 

Discovery Learning 

Technique in 

Elementary School. 

In the small 

scale teacher 

was 

comprehended 

the necessary of 

developing the 

model of 

integrated 

thematic 

learning usung 

scientific 

approaching 

with discovery 

learning 

technique in IV 

grade of 

elementary 

shool. 

Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian yang akan 

dilakaukan  saat ini 

yaitu  terdapat  pada 

kelas yang menjadi 

rujukan, fokus 

pengembangan model 

pembelajaran, materi 

pembelajaran yang 

diambil yaitu 

pembelajraan tematik 

pada tema 5 subtema 

3. Selain itu juga 

pengembangana 

model pembelajraan 

Role Playing  yang 

digunakan untuk 

penelitian terbaru ini 

berbasis permainan 

Tradisonal Etnik 

Kalimantan Tengah 

Sama-sama  

mengembang

kan model 

pembelajaran 

role playing , 

metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalan 

penelitian dan 

pengemabnag

an  (Research 

and 

Development)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Penulis Judul Hasil Perbedaan Persamaan 
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C. Kerangka Berpikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Model Pembelajaran ROLING SIMASI Etnik Kalimantan Tengan pada kelas II SD Tema 5  

“Pengalamanku” Subtema 3 “Pengalaman  Ditempat Bermaian 

 

E                                             

Evaluation 

I                                              

Implementation 
D                                               

Development 

D                                                   

Design 
A                    

Analysis 

 

Menghasilkan Produk Akhir Berupa  Model Pembelajaran ROLING SIMASI Etnik Kalimantan Tengah beserta 

perangkatnya (RPP, LKPD dan Media) serta buku panduan model pembelajaran Pada kelas II SD Tema 5 

“Pengalamnaku” Subtema 3 “Pengalaman di tempat Bermain” 

PROSES PENGEMBANGAN 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir  

Kondisi awal dilapangan : 

1.  Pengemabnagan model pemeblajaran belum 

dilakaukan serta penggunaan model 

pembelajaran belum dilakukan dikelas. 

2. Pendiidkan mengalami kesulitan dalam 

menciptakan suasana pembelajraan yang aktif 

serta menyenangkan untuk peserta didik. 

3. Belum tersedianya media pembelajaran untuk 

menudukung terciptanya pembelajaran yang aktif 

dan menyenangkan pada pembelajraan tematik 

pada tema 5 subtema 3.  

Sumber : Wawancara guru kelas II SDN 1 Kuala 

Pembuang 1. 

Kondisi  ideal : 

1. Pengembangan model pembelajaran  mendorong 

peserta didik untuk terlibat aktif dan menyenangkan 

dalam proses pembelajraan. 

2. Hendaknya pendidik kreatif dalam menciptakan 

pembelajan yang menyenangkan dan aktif sehingga 

pembelajaran di Kelas dapat diterima dengan baik. 

3. Tersedianya media pembelajran untuk mendukung 

terciptanya pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan pada pembelajaran tematik pada tema 

5 subtema 3. 

Sumber :Supartinah, dkk. 2015.  

Analisis kebutuhan yang dilakukan peneliti bahwa pendidik mengalami kesulitan dalam memberikan 

pembelajaran yang menarik serta terkendala dengan waktu karena fasilitas berupa ruang kelas yang kurang 

(renovasi) dan  belum begitu nampaknya penggunaan model pembelajaran dalam kegiatan mengajar. 

Terciptanya pembelajaran yang aktif serta menyenangkan sehingga peserta didik teribat aktif dalam 

pembelajaran tematik menggunakan model ROLING SIMASI Etnik Kalimantan Tengah 


