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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

     Pendidikan di sekolah dasar diselenggarakan untuk mengembangkan 

kemampuan, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk 

kehidupan masyarakat serta menyiapkan peserta didik memenuhi persyaratan 

untuk mengikuti pendidikan menengah. Oleh karena itu, pendidikan di 

sekolah dasar harus dilaksanakan dengan baik. Salah satu mata pelajaran 

pokok yang diajarkan pada pendidikan dasar adalah Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) yang merupakan mata pelajaran dengan peranan penting dalam 

kehidupan sehari-hari serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

pada umumnya. Ilmu Pengetahuan Sosial menempatkan diri sebagai sarana 

strategis dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan sosial.  

  Mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar mempunyai 

peranan yang sangat penting, sebab jenjang ini merupakan pondasi yang 

sangat menentukan dalam membentuk peserta didik menjadi warga 

masyarakat yang baik dan menghargai nilai-nilai sosial serta memahami 

perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lalu hingga masa kini 

sehingga siswa memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Di masa yang 

akan datang, para siswa akan menghadapi tantangan yang cukup berat karena 

kehidupan masyarakat global yang selalu mengalami perubahan. Oleh karena 

itu, mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 
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pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat 

dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

  Profesionalisme seorang guru sangatlah dibutuhkan guna 

terciptanya suasana proses belajar mengajar yang efektif dan efisien dalam 

pengembangan siswa yang memiliki kemampuan beragam. Guru sebagai 

fasilitator dan moderator harus mampu menumbuhkan minat belajar siswa. 

Maksudnya bukan hanya hasil akhir yang diperoleh tetapi juga harus 

memperhatikan proses pembelajaran di kelas. Selain itu guru juga harus dapat 

menggunakan metode dan media yang tepat sebagai upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Pemilihan berbagai metode dan media pembelajaran 

yang banyak jenisnya tentu harus dipertimbangkan sebelum digunakan, 

misalnya dengan memperhatikan beberapa aspek seperti materi yang akan 

disampaikan, tujuan pembelajaran, waktu yang tersedia serta hal-hal yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran. Pemerintah Indonesia telah berupaya 

meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah 

saat ini adalah dengan mengadakan sertifikasi guru. Pemerintah berharap 

dengan adanya sertifikasi guru mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkat, 

karena dengan adanya sertifikasi tersebut membuktikan guru itu sudah 

profesional.  

     Di dalam mengajar seharusnya seorang guru dapat memanfaatkan 

media yang ada dan aktif dalam membuat media pembelajaran. Selain itu, 

guru juga harus bisa menggunakan variasi metode dalam pembelajaranya. 

Agar proses pembelajaran tidak terkesan monoton. Tetapi pada kenyataannya 
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tidak sesuai yang terjadi di lapangan. Banyak guru dalam mengajar hanya 

menggunakan metode ceramah saja tanpa menggunakan variasi metode dan 

menggunakan media dalam mendukung proses pembelajaran. Sehingga proses 

pembelajaran terkesan membosankan dan tidak menyenangkan. Metode 

merupakan cara yang digunakan guru dalam menyampaikan suatu materi 

pembelajaran. Sedangkan Purwadarminto (Sudjana, 2005: 7), menyatakan 

metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapai maksud 

tertentu.  

Penggunaan metode dalam pembelajaran sangat mempengaruhi proses 

pembelajaran. Karena keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pada tepat 

dan tidaknya metode yang digunakan guru. Jika dalam mengajar guru hanya 

menggunakan metode ceramah saja, maka hasil pembelajaran kurang 

maksimal. Karena siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 

dan pembelajaran pun terkesan tidak menyenangkan atau membosankan, 

sehingga siswa tidak bergairah dalam mengikuti pelajaran. Penggunaan media 

pembelajaran juga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran. 

      Media merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Manfaat media dalam pembelajaran adalah membuat siswa 

menjadi aktif, membatasi materi agar tidak terlalu luas pembahasannya, dan 

sebagai alat penyampaian pesan. Seorang guru harus dapat membuat dan 

menggunakan media dengan tepat. Supaya materi yang disampaikan guru 

dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. Dalam pembelajarannya, guru 

jarang menggunakan media untuk mendukung proses pembelajaran. 

Sebenarnya di SD Negeri 2 Ngrundul banyak sekali media yang dapat 
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mendukung proses pembelajaran, tetapi guru tidak memanfaatkannya. Hasil 

observasi menunjukkan nilai yang diperoleh siswa masih rendah. Nilai yang 

diperoleh siswa masih dibawah KKM yang telah ditentukan, yaitu ≥ 60. 

Banyak siswa yang mendapat nilai ≤ 60.  Hanya 6 siswa (40%) dari seluruh 

jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 60. Rata-rata nilai siswa hanya mendapat 

53. Sehingga nilai siswa kelas IV SD Negeri 2 Ngrundul tergolong masih 

rendah. Nilai yang paling rendah adalah nilai IPS, khususnya pada pengenalan 

tokoh-tokoh patrioitisme. Adapun datanya sebagai berikut: 

Tabel 1 
 Nilai Pra Siklus 

 
No 
(1) 

NIS 
(2) 

Nama 
(3) 

Nilai 
(4) 

Tuntas 
(5) 

Tidak tuntas 
(6) 

1 904 Oktani Nurul Akbar 30  V 
2 867 Bagas Wicaksono 40  V 
3 887 Rajid Prasetyo 40  V 
4 889 B. Sandi Setiawan 40  V 
5 894 Sri Lestari 70 V  
6 895 Rahma Amelia Kusmawati 65 V  
7 896 Natalie Yolanda Putri 65 V  
8 897 Rina Mareta 50  V 
9 898 Rani Miranti 45  V 
10 899 Eni Rahmawati 70 V  
11 900 Fena Kelmiyati 40  V 
12 901 Novianto Cahyo W. 65 V  
13 902 Angga Kristiyanto 50  V 
14 918 Alfa Rizki Maharani 75 V  
15 936 Danu Wahyu W. 50  V 
  Jumlah 795 6 9 
  Rata-Rata 53 40% 60% 

 

Sesuai dengan permasalahan pembelajaran IPS di kelas IV SD 

Negeri 2 Ngrundul, peneliti perlu untuk melakukan penelitian tindakan kelas. 

Penggunaan variasi metode sangat diperlukan, supaya siswa semangat dalam 
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mengikuti proses pembelajaran. Penggunaan metode bermain peran dirasa 

tepat dalam meningkatkan prestasi belajar IPS. Karena dengan bermain peran 

anak dapat menggali perasaannya, memperoleh inspirasi dan pemahamannya 

yang berpengaruh terhadap sikap, nilai dan persepsinya, mendalami materi, 

mengembangkan sikap dalam memecahkan  masalah (Hamzah B. Uno, 2007: 

25). Dalam karakteristik anak SD, pada usia SD anak suka bermain dan 

dengan bermain anak dapat memperoleh pengalaman-pengalamannya secara 

langsung. Sehingga dengan bermain peran anak akan lebih mudah menerima 

pembelajaran dan prestasi belajar dapat meningkat. Berdasarkan latar 

belakang di atas penelitian ini berjudul “Peningkatan Prestasi Belajar IPS Pada 

Materi Tokoh Patriotisme Melalui Metode Bermain Peran Pada Siswa Kelas 

IV SD N 2 Ngrundul Kecamatan Kebonarum, kabupaten Klaten Tahun 

2012/2013”. 

2. Pembatasan Masalah 

        Penelitian ini dibatasi pada peningkatan prestasi belajar IPS pada 

materi tokoh-tokoh patriotisme dengan menggunakan metode bermain peran 

pada siswa  kelas IV SD Negeri 2 Ngrundul tahun 2012/2013. 

 

3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah metode bermain peran dapat 

meningkatkan prestasi belajar IPS pada materi tokoh-tokoh patriotisme siswa 

kelas IV di SD Negeri 2 Ngrundul 2012/2013?’’. 
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4. Tujuan Penelitian 

   Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah metode bermain peran dapat meningkatkan prestasi 

belajar IPS pada materi tokoh-tokoh patriotisme pada siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Ngrundul 2012/2013. 

 

5. Manfaat Penelitian 

    Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dan sekolah. 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:  

a. Bagi guru, dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman 

tentang penerapan penggunaan metode bermain peran dalam 

pembelajaran IPS pada pengenalan tokoh-tokoh patriotisme. 

b. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan dalam pemilihan metode dan media  belajar bagi siswa.


