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  ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah: untuk meningkatkan keaktifan dalam 
pembelajaran PKn melalui metode role playing pada peserta didik kelas IV SD N 
Ngebung 1 Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen tahun  2012/2013. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) 
karena penelitian ini berupa suatu tindakan dengan menggunakan metode role 
playing untuk mengatasi permasalahan rendahnya keaktifan dalam pembelajaran 
pendidikan kewarganegaraan. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
strategi tindakan model siklus yang bertahap dan berkelanjutan sampai memperoleh 
hasil yang telah ditetapkan. Subyek penelitian adalah guru kelas IV dan siswa Kelas 
IV. Obyek penelitian adalah metode Role Playing dan Keaktifan. Teknik  
pengumpulan data yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data secara 
lengkap sehubungan dengan masalah yang diteliti, menggunakan pengumpulan data 
dengan teknik nontes. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi.  pada penelitian ini 
validitas data menggunakan validitas Triangulasi. Teknik triangulasi merupakan 
suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Analisis data yang digunakan 
adalah model alir, yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian Data dan 
Penarikan kesimpulan. 

 Berdasarkan hasil penelitian tindak kelas yang telah dilaksanakan dalam 
siklus dengan menggunakan metode role playing dalam pembelajaran PKn pada 
peserta didik kelas IV Sekolah Dasar  Negeri Ngebung 1Kalijambe Sragen dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: metode Role Playing dapat meningkatkan 
keaktifan dalam proses pembelajaran PKn pada peserta didik kelas IV SD N 
Ngebung 1 Kalijambe Sragen tahun ajaran 2012/2013. Hal ini ditandai dengan nilai 
rata-rata kemampuan meningkatkan keaktifan pembelajaran PKn pada peserta didik 
yang mengalami peningkatan. 

 

Kata kunci : metode role playing, keaktifan, Pkn.   
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks meliputi berbagai komponen 

yang saling berkaitan dan menunjang. Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak 

dapat dipisahkan dari diri manusia, masyarakat maupun lingkungannya. Manusia 

membutuhkan pendidikan untuk menggali dan mengembangkan potensi dirinya. 

Salah satu mata pelajaran yang sangat penting dipelajari oleh manusia adalah 

pendidikan kewarganegaraan. 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang didapat mulai 

dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, yang menekankan pada 

pembentukan karakter bangsa, agar menjadi warga negara yang baik, yakni warga 

negara yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban didalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, sesuai dengan UUD 1945 dan hukum yang berlaku. 

Pada kenyataannya banyak orang mengeluh ketika mempelajari pendidikan 

kewarganegaraan di bangku sekolah formal. Pendidikan kewarganegaraan dianggap 

sebagai sesuatu yang begitu menjemukan. Hal ini terjadi karena adanya suatu 

kesalahan. Kesalahan itu terletak pada proses pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan itu sendiri. Hal ini berdampak buruk untuk anak karena anak akan 

merasa bosan dan mempunyai pandangan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu 

mata pelajaran yang sulit dan menjenuhkan. 

Metode yang digunakan haruslah metode yang tepat agar tercipta kondisi 

pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dan materi tersampaikan secara 

efektif sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal. 

Salah satu bentuk metode yang dapat diterapkan secara tepat dan melibatkan peserta 

didik supaya aktif adalah metode role playing. 

Role playing merupakan pementasan drama sederhana yang melibatkan lebih 

dari satu peserta didik untuk memainkan suatu peran sesuai dengan karakter yang 

ada di dalam suatu permasalahan. Melalui metode ini diharapkan peserta didik bisa 

fokus dalam memerankan perannya sehingga akan mempermudah dalam penguasaan 

materi. 

Penelitian ini menggunakan metode role playing sebagai metode pembelajaran 

untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran pendidikan 
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kewarganegaraan. Adapun alasan pemilihan metode role playing ini adalah untuk 

membantu peserta didik aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Metode role playing 

membantu peserta didik secara langsung mempraktekkan peran sesuai yang ada di 

materi ajar. Sehingga, siswa benar-benar paham dan mengerti tentang materi yang 

diajarkan. Selain itu, untuk mengusir rasa kebosanan peserta didik, sehingga dengan 

menggunakan metode role playing ini peserta didik belajar sambil bermain karena 

permainan adalah hal yang paling menarik untuk anak-anak usia sekolah dasar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan menggunakan metode role playing 

peserta didik akan lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran, ilmu yang 

diterima akan tahan lama dan pembelajaran akan lebih menyenangkan, sehingga 

metode role playing dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian 

dengan judul ”Penerapan Metode Role Playing Untuk Meningkatkan Keaktifan 

Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Peserta Didik Kelas IV SD 

Negeri Ngebung 1 Kalijambe Sragen Tahun Ajaran 2012/2013”. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan melalui metode role playing pada peserta didik kelas 

IV SD Negeri Ngebung 1 Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen tahun ajaran 

2012/2013. 

 

LANDASAN TEORI 

  Dalam melaksanakan suatu penelitian perlu mengkaji pendapat para ahli 

mengenai masalah yang diteliti.  

1. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan  

Menurut Bakry (2009:3), Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha sadar 

untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, 

keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia. 

b. Tujuan Pendidikan Kewaganegaraan 

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk watak atau 

karakteristik warga negara yang baik. Sedangkan tujuan mata pelajaran PKn.  

Menurut Mulyana (dalam Rumiati, 2007: 26) adalah untuk menjadikan siswa: 
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1) Mampu berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi persoalan 

hidup maupun isi kewarganegaraan di negaranya. 

2) Mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung 

jawab, sehinga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan. 

3) Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup bersama 

dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang baik. 

Tujuan PKn di SD adalah untuk menjadikan warga negara yang baik yaitu 

warga negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan 

demikian, kelak siswa diharapkan dapat menjadi bangsa yang terampil dan cerdas 

dan bersikap baik, serta mampu mengikuti kemajuan tehnologi modern. 

2. Strategi Pembelajaran Role playing 

a. Pengertian Metode Role Playing 

Role playing merupakan suatu metode pembelajaran yang mempertunjukkan 

drama secara sederhana. Dalam role playing ini peserta didik harus memerankan 

suatu karakter yang biasanya peran yang diambil ini masih dalam lingkup kehidupan 

sehari-hari. Menurut Yamin (2008: 87) menyatakan bahwa metode bermain peran 

(role playing) adalah metode yang melibatkan interaksi dua siswa atau lebih tentang 

suatu topik atau situasi. Siswa melakukan peran masing-masing sesuai dengan tokoh 

yang ia lakoni, mereka berinteraksi dan melakukan peran terbuka. Mereka diberi 

kesempatan seluas-luasnya untuk memerankan sehingga menemukan kemungkinan 

masalah yang akan dihadapi dalam pelaksanaan sesungguhnya. Menurut Anitah 

(2009: 112) role playing merupakan metode mengajar dengan cara mempertunjukkan 

kepada peserta didik tentang masalah-masalah hubungan sosial, untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode role 

playing merupakan salah satu  metode pembelajaran dengan menempatkan  peserta 

didik untuk bermain atau memainkan peran tokoh lain dengan penuh penghayatan 

dan kreativitas berdasarkan peran yang didapatkan dalam suatu kasus yang sedang 

dibahas. 

b. Alasan Penggunaan Metode Role Playing 
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Menurut Yamin (2008: 87) metode role playing dapat dipergunakan dalam 

mempraktikkan isi pelajaran yang baru, mereka diberi kesempatan seluas-luasnya 

untuk memerankan sehingga menemukan kemungkinan masalah yang akan dihadapi 

dalam pelaksanaan sesungguhnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut memberikan alasan kuat bahwa penggunaan 

metode role playing dapat memberikan pengalaman kepada peserta didik karena 

mereka langsung memainkan peran yang membekas pada diri peserta didik dari pada 

hanya melihat atau mendengar saja. Peserta didik akan langsung memainkan peran 

sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan, dengan begitu peserta didik akan 

dengan mudah mencerna kalimat-kalimat cerita menjadi bagan sistem pemerintahan. 

3. Kajian Mengenai Keaktifan Siswa dalam Proses Pembelajaran 

a. Pengertian Keaktifan. Menurut Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2005:23) aktif artinya “giat” (bekerja, berusaha). Keaktifan diartikan 

sebagai “kegiatan atau kesibukan”.   

b. Pengertian Siswa. Menurut Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2005:1077), siswa artinya “murid” (terutama pada tingkat sekolah dasar dan 

menengah). 

c. Pengertian Keaktifan Siswa. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil 

kesimpulan keaktifan siswa adalah suatu kegiatan atau kesibukan belajar yang di 

lakukan siswa dalam menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai menengah 

dengan belajar yang giat.   

d. Macam-macam Keaktifan Siswa. Menurut Hasibuan dan Moedjiono 

(1995:7), keaktifan siswa itu dapat mengambil bentuk yang beraneka ragam 

diantaranya sebagai berikut: 

Mendengarkan (ceramah), mendiskusikan, membuat sesuatu, menulis laporan, 

dan sebagainya. Keaktifan-keaktifan yang lebih penting, bahkan lebih sulit 

diamati, ialah menggunakan isi khazanah pengetahuan dalam memecahkan 

masalah baru, menyatakan gagasan dengan bahasa sendiri, menyusun suatu 

rencana satuan pelajaran atau eksperimen, dan sebagainya. 

 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Siswa. Secara garis besar 

faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar pada siswa dapat dikelompokkan 

menjadi dua faktor, yaitu: 
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1) Faktor ekstern (faktor dari luar individu), yaitu: 

a) Faktor keluarga 

b) Faktor sekolah 

c) Faktor Masyarakat  

2) Faktor intern ( faktor dari dalam siswa), yaitu:   

a). Faktor Fsiologis 

b). Faktor psikologis 

Secara psikologis ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya  hambatan 

terhadap keaktifan belajar yaitu: 

1) Faktor intelegensi  

2) Faktor keaktifan dan kesiapan  

f. Indikator  Keaktifan Siswa dalam Proses Pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran PKn Peningkatan keaktifan siswa dapat dilihat dari: 

1) Perhatian siswa terhadap penjelasan guru 

2) Kemampuan siswa mengemukakan pendapat 

3) Memberi kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok 

4) Mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat 

5) Membuat perencanaan dan pembagian kerja yang matang 

6) Keputusan berdasarkan pertimbangan anggota lain 

7) Memanfaatkan potensi anggota kelompok 

8) Saling membantu dan menyelesaikan masalah. (http://ardhana12.wordpress-

com/2009/01/20). diakses tanggal 9 November 2012, jam 20.10) 

 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini di SD Negeri Ngebung 1, Kecamatan Kalijambe, 

Kabupaten Sragen. 

2. Waktu Penelitian 

Peneliti merencanakan waktu penelitian selama 4 (empat) bulan bulan 

November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013.   

http://ardhana12.wordpress-com/2009/01/20
http://ardhana12.wordpress-com/2009/01/20
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Jenis Penelitian 

Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). 

Dikategorikan sebagai bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) karena penelitian ini 

berupa suatu tindakan dengan menggunakan metode role playing untuk mengatasi 

permasalahan rendahnya keaktifan dalam pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Ngebung 1, 

Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen tahun ajaran 2012/2013. Adapun jumlah 

peserta didik kelas IV adalah 13 orang yang terdiri dari 8 peserta didik putri dan 5 

peserta didik  putra dengan Bapak Sunardi, S.Pd SD bertindak sebagai guru kelas IV. 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan prosedur dengan langkah-langkah sebagaimana 

dirumuskan oleh Arikunto (2008:16), sebagai berikut:  (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi.  

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Keabsahan Data 

Menurut Nana Sudjana (2010: 14),”...pengujian validitas bangun atau bangun 

pengertian (construct validity) berkenaan dengan kesanggupan alat penelitian untuk 

mengukur pengertian-pengertian yang terkadang dalam materi yang diukur. Indikator 

keaktifan yang diukur  untuk mengukur keaktifan dalam pembelajaran PKn adalah 

keaktifan bertanya, keaktifan menjawab pertanyaan, keaktifan berpendapat dan 

keaktifan menanggapi. 

 

HASIL PENELITIAN   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari awal pra siklus sampai 

berakhirnya siklus II menunjukkan bahwa keaktifan siswa mengalami peningkatan. 
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Pembahasan peningkatan keaktifan siswa dimulai dari kondisi awal (pra siklus), 

siklus I dan siklus II . 

Untuk mengetahui keaktifan siswa kelas IV SD Negeri Ngebung  1 sebelum 

tindakan, terlebih dahulu dilakukan observasi awal. Observasi ini dilakukan pada 

tanggal 5 Januari 2013 pelaksanaan tindakan siklus I Pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari Senin, 7 Januari 2013 . Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

PKn dengan menggunakan metode role playing yang meliputi empat aspek penilaian, 

yaitu bertanya, menjawab, berpendapat, dan menanggapi mengalami peningkatan 

setelah diberikan tindakan dari kondisi awal sebelum diberikan tindakan.  

Keaktifan siswa dari kondisi awal dengan rata-rata keaktifan sebesar 34,61%, 

meningkat pada siklus I pertemuan pertama menjadi 53,84%. Ada peningkatan 

keaktifan siswa dari siklus I pertemuan pertama dengan prosentase 53,84%, 

meningkat menjadi 69,22% pada siklus I pertemuan kedua. Peningkatan keaktifan 

siswa pada siklus II pertemuan pertama, diperoleh data bahwa ada peningkatan rata-

rata keaktifan siswa dari siklus I pertemuan kedua dengan prosentase 69,22%, 

meningkat menjadi 76,92% pada siklus II pertemuan pertama. Pada siklus II 

pertemuan kedua ini terlihat adanya peningkatan rata-rata keaktifan siswa dari siklus 

II pertemuan pertama sejumlah 76,92% pada siklus II pertemuan kedua ini menjadi 

84,61%.  

Penggunaan metode role playing dalam pembelajaran PKn di SD Negeri 

Ngebung 1 Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen merupakan hal yang baru, 

karena baru pertama kalinya pembelajaran PKn dilaksanakan menggunakan metode 

role playing media. Sehingga pada proses pembelajaran siswa terlihat antusias dan 

aktif dalam bertanya, menjawab, berpendapat, dan menanggapi dalam mengikuti 

jalannya pembelajaran. Meskipun masih ada sebagian siswa yang kurang 

memperhatikan. Namun keseluruhan sudah baik. 

Siswa kelas IV  SD Negeri Ngebung 1 sebelum diberikan tindakan 

pembelajaran dengan menggunakan metode role playing media keaktifan siswa 

dalam pembelajaran PKn masih rendah. Dan penggunaan metode role playing  ini 

bertujuan untuk meningkatkan  keaktifan siswa dalam pembelajaran PKn. Dalam 

meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran Pkn, peneliti menggunakan metode 
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role playing media dengan metode ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan 

penugasan. 

Hasil penelitian tindakan yang didapatkan dari beberapa pertemuan yang 

dilakukan dalam siklus I dan II, didapatkan hasil adanya peningkatan keaktifan siswa 

dalam bertanya, menjawab, berpendapat dan menanggapi pembelajaran PKn.  

Siswa pada kondisi awal prosentase keaktifannya sebesar 34,61%. Siklus I 

pertemuan pertama sebesar 53,84%. Siklus I pertemuan kedua sebesar 69,22%. 

Siklus II pertemuan pertama sebesar 76,92%, dan siklus II pertemuan kedua sebesar 

84,61%. Dari data tersebut diketahui adanya peningkatan disetiap pertemuan pada 

setiap siklus. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

tindakan “Penerapan Metode Role Playing Untuk Meningkatkan Keaktifan Dalam 

Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Peserta Didik Kelas IV SD 

Negeri Ngebung 1 Kalijambe Sragen Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian tindak kelas yang telah dilaksanakan dalam siklus 

dengan menggunakan metode role playing dalam pembelajaran PKn pada peserta 

didik kelas IV Sekolah Dasar  Negeri Ngebung 1Kalijambe Sragen dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Metode Role Playing dapat meningkatkan keaktifan dalam proses 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 

Ngebung 1 Kalijambe Sragen tahun ajaran 2012/2013. Hal ini ditandai dengan nilai 

rata-rata kemampuan meningkatkan keaktifan pembelajaran PKn pada peserta didik 

yang mengalami peningkatan. 

Berdasarkan simpulan dn implikasi di atas, peneliti dapat mengajukan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

a. Dalam belajar, hendaknya mencoba mengerjakan dan jangan hanya 

menghafalkan saja. Dengan demikian peserta didik akan memperoleh hasil 

belajar yang optimal. 
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b. Hendaknya ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan 

penggunaan metode role playing dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan guru serta meningkatkan usaha belajar sehingga kemampuan 

meningkatkan keaktifan pembelajaran PKn dapat tercapai dengan baik. 

2. Bagi Guru 

a. Dalam pelaksanaan pembelajaran PKn guru hendaknya dapat memanfaatkan 

dan memilih metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi 

pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi efektif, aktif, dan 

menyenagkan. 

b. Untuk meningkatkan keaktifan, kreatifitas peserta didik, dan keefektifan 

pembelajaran diharapkan menerapkan metode role playing. 

c. Guru kelas hendaknya menerapkan metode role playing dalam kegiatan 

belajar-mengajar, karena dengan metode role playing lebih efektif dan efisien 

daripada metode konvensional yang masih sering digunakan dalam 

pembelajaran PKn. 

d. Adanya tindak lanjut terhadap penggunaan metode role playing pada materi 

pelajaran lain tidak hanya PKn saja. 

3. Bagi Sekolah 

a. Sekolah senantiasa menyarankan kepada guru untuk menggunakan berbagai 

macam metode pembelajran yang tepat sesuai materi yang diajarkan seperti 

metode role playing. 

b. Role playing sudah terbukti dapat meningkatkan kemampuan meningkatkan 

keaktifan pembelajaran PKn pada peserta didik kelas IV. 

c. Penerapan role playing dapat meningkatkan keaktifan pada mata pelajaran 

lain juga tidak hanya PKn saja 
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