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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar dapat menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan menurut Umar Hamalik 

dalam Yamin (2006:7) menjelaskan bahwa guru profesional harus memiliki 

persyaratan yang meliputi: 1) memiliki bakat sebagai guru. 2) memiliki 

keahlian seperti guru. 3) memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi. 4) 

memiliki mental yang sehat. 5) berbadan sehat. 6) memiliki pengalaman dan 

pengetahuan yang luas. 7) berjiwa pancasila. 8) merupakan warga negara yang 

baik. 

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa 

mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta 

didik, sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan 

problema kehidupan yang dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh potensi 

nurani maupun potensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut terasa 

semakin penting ketika seseorang harus memasuki kehidupan di masyarakat 

dan dunia kerja, karena yang bersangkutan harus mampu menerapkan apa 

yang dipelajari disekolahan untuk menghadapi problema yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari saat ini maupu yang akan datang. 

Proses pembelajaran berjalan yang secara optimal perlu adanya rencana 

pembuatan sterategi pembelajaran. Sterategi pembelajaran menurut Arthur L. 

Costa ( 1985) seperti yang dikutup oleh Rustaman (2003:3) merupakan pola 

kegiatan pembelajaran berurutan yang diterapakan dari waktu ke waktu dan 
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diarahkan untuk mencapai suatu hasil belajar siswa yang diinginkan. Sterategi 

pembelajaran juga untuk mencapai komponen yang ada dalam pembelajaran. 

Sterategi-stertegi belajar mengacu pada perilaku dan roses-proses  

berfikir yang digunakan oleh siswa dalam memengaruhi hal-hal yang 

dipelajari, termasuk proses memori dan metakognitif. Michael Pressley (1991) 

dalam (Nur, 2000b:7), menyatakan bahwa sterategi-sterategi belajar adalah 

operator-oprator kognitif meliputi dan terdiri atas proses-proses yang secara 

langsung terlibat dalam menyelesaikan suatu tugas (belajar). 

Role playing menurut Abdul Azis Wahab (2007:109) adalah berakting 

sesuai dengan peran yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan 

tertentu seperti menghidupkan kembali suasana historis misalnya 

mengungkapkan kemungkinan keadaan yang akan datang, misalnya saja 

keadaan yang mungkin dihadapi karena semakin besarnya jumlah penduduk 

atau menggambarkan imaginer yang dapat terjadi dimana dan kapan saja. 

Pembelajaran materi tentang perdagangan antar wilayah dapat dipelajari 

disekolahan dan dipraktekkan dengan cara memahami materi kemudian siswa 

dapat bermain peran sebagai pedagang antar wilayah tersebut, dengan bermain 

peran tersebut maka siswa akan lebih mudah memahami tujuan dari 

pembelajaran dan dengan pemakaian sterategi Role Playing atau bermain 

peran siswa akan menjadi lebih aktif dan antusias. Siswa akan belajar 

bertanggung jawab serta dapat memberi pendapat atas peran yang sedang 

dimainkan tersebut. Selain itu, siswa SMP Negeri 2 Kartasura sangat antusias 

dalam mengikuti pembelajaran dan dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Role Playing diharapkan dapat menjadikan siswa lebih aktif 

dalam bertukar pengetahuannya terutama pada materi ini.  

Berdasarkan latar belakang diatas makan peneliti mengambil judul 

“Efektifitas Penggunaan Strategi Role Playing  Terhadap Pemahaman 

Siswa Pada Materi Perdagangan Antar Wilayah Mata Pelajaran IPS 

Kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Kurangnya kegiatan belajar siswa yang melibatkan siswa berperan 

langsung untuk mengeluarkan pendapat dengan siswa lain. 

2. Rendahnya aktivitas selama mengikuti proses pembelajaran menunjukkan 

kurangnya pemahaman siswa dalam pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi agar peneliti 

lebih fokus pada penelitian yang akan dilaksanakan. Bentuk batasan dari 

masalah yang akan diteliti berupa: 

1. Penelitian hanya dilakukan di sekolah SMP Negeri 2 Kartasura. 

2. Keefektifan penggunaan sterategi Role Playing terhadap pemahaman 

siswa pada materi perdagangan antar wilayah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian ini terdapat rumusan masalah antara lain: 

1. Bagaimana perbedaan tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran 

materi perdagangan antar wilayah dengan sebelum menggunakan dan 

sesudah menggunakan sterategi Role Playing? 

2. Apakah penggunaan sterategi Role Playing dapat meningkatkan 

pemahaman siswa dalam pembelajaran materi perdagangan antar wilayah? 

 

E. Tujuan penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak di capai yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pemahaman siswa dalam 

pembelajaran materi perdagangan antar wilayah dengan sebelum 

menggunakan dan sesudah menggunakan strategi Role Playing. 

2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran materi 

perdagangan antar wilayah dengan menggunakan sterategi Role Playing. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat 

teoritis dan manfaat praktis.  

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan bagi sekolah dalam mengatasi permasalahan pembelajaran yang 

terjadi . 

2. Manfaat prakttis 

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi banyak pihak antara lain bagi 

siswa, guru, sekolah, dan peneliti sendiri. 

a. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan minat 

belajar siswa pada pembelajaran IPS sehigga menjadi mata pelajaran 

yang menyenangkan, dan meningkatkan pemahaman siswa dengan 

pembelajaran yang lebih menarik, serta menjadikan siswa lebih aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. 

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menciptakan proses 

pembelajaran yang terampil, kreatif, inovatis dalam setiap 

pembelajaran dan menambah variasi pembelajaran agar lebih menarik. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran sehingga 

dapat memotivasi belajar siswa dan sebagai pertimbangan 

melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan 

menerapkan Role Playing. 

d. Bagi peneliti, manfaat bagi peneliti yaitu meningkatkan daya pikir dan 

keterampilan dalam melakukan pembelajaran ips dengan 

menggunakan strategi-strategi yang lebih menyenangkan. 

 


