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BAB I  

 PENDAHULUAN   

 

1.1. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan hal yang tidak bisa hilang selama kehidupan 

manusia ada pendidikan pada dasarnya sudah ada sejak manusia ada di bumi ini. 

Pendidikan merupakan proses terus menerus, tidak berhenti. Dengan semakin 

berkembangnya peradaban manusia, maka masalah dunia pendidikan semakin 

kompleks, termasuk dalam masalah tujuan pendidikan.Hal ini sesuai dengan 

perkembanngan zaman. Pendidikan IPS sebagai salah satu program studi yang 

dikembangkan secara kurikuler di persekolahan menjadi salah satu fungsional 

dalam menjembatani proses pencapaian tujuan. 

Pengertian pendidik adalah unsur untuk mewujudkan aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik dapat secara aktif belajardan 

mengembangkan potensi dirinya menjadi lebih baik dari segi kecerdasan, 

pengetahuaan, kepribadian dll. Sementara itu dengan arah serupa Kurniawan 

(2017, hlm 26), berpendapat bahwa pengertian pendidikan adalah mengalihkan 

(menurunkan) berbagai nilai, pengetahuan, penggalaman dan lebih mudah sebagai 

usaha generasi yang lebih muda sebagai usaha generasi tua dalam menyiapkan 

fungsi hidup generasi selanjutnya, baik jasmani maupun rohani.Dalam kamus 

KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) kata pendidikan bermuara dan kata “didik” 

dan diberikan imbuhan pe-an. Oleh karena itu, kata ini memiliki arti cara atau 

perbuatan untuk mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan ialah proses 

pengubahan sikap dan tata laku dalam seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia. 

Pengertian pendidik juga memiliki definisi secara yuridis salam undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003  tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) 

yang menyebutkan bahwa: ”pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

sertaketerampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa. 
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Pada usia anak disekolah dasar, kemampuan berfikir anak berkembang, 

tetapi, kemampuan berfikir anak tercipta begitu saja, namun adanya bimbingan 

dari orang lain agar anak dapat memiliki kemampuan berfikir yang luwes, 

orisinal, dan merinci. Oleh sebab itu, pada pendidikan formal sekolah dasar, guru 

harus mampu mengembangkan kemampuan berfikir siswa.Ada dua unsur dalam 

usaha mengembangkan kemampuan berfikir kreatif yaitu, unsur guru dan unsur 

siswa.Harus ada interaksi yang terjadi antara guru dan siswa sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik.Siswa sebagai objek pembelajaran 

diharapkan lebih aktifdari guru sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik 

dan efektif, siswa harusla pandai mengemukakan pendapatnya agar siswa tidak 

hanya menerima informasi yang disampaikan oleh guru namun juga dapat 

mengembangkannya. 

Didalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi, agar siswa 

dapat belajar secara efektif dan efisien, mengenai pada tujuan yang diharapkan. 

Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai teknik-

teknik penyajian atau biasa disebut metode mengajar. 

Metode pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh 

para pendidik agar proses belajar-mengajar pada siswa tercapai siswa sesuai 

dengan tujuan. Metode pembelajaran ini sangat penting dilakukan agar proses 

belajar mengajar tersebut nampak menyenangkan dan tidak membuat para siswa 

tersebut suntuk, dan juga para siswa tersbut dapat menangkap ilmu dari tenaga 

pendidik tersebut dengan mudah.  

Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam berfikir kreatif.Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hasil pencapaian siswa kurang maksimal dan harus 

diadakan perbaikan dengan suatu metode pembelajaran yang tepatdan 

menyenangkan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berfikir 

kreatif siswa. 

Untuk mengatasi permasalahan ini penulis mengajukan suatu tindakan 

untuk menerapkan metode Role Playing untuk meningkatkan kemampuan berfikir 

kreatif  siswa. Proses Role Playing ini faktor contoh kehidupan yang berguna bagi 

siswa yang berpenggaruh pada sikap, nilai dan prestasinya. 



3 

 

 

Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa penggunaan metodeRole 

Playing penyerapannya suatu materi oleh siswa sebesar 90% dan hal tersebuut 

tentunya membawa dampak positif bagi siswa dalam proses pembelajaran siswa 

akan lebih aktif berekspresi dalam memerankan peran dan ikut terlibat langsung 

dalam proses pembelajaran. 

Untukmencapai tujuan tersebut diatas, guru sebagai pengembang 

kurikulum dan ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan, dituntut 

memiliki kecakapan dasar profesional kependidikan. Kehandalan guru dalam 

mengembangkan tugas profesional kependidikan khususnya dalam program 

pendidikan IPS, akan menentukan proses dan hasil pembelajaran yang menjadi 

tujuan mulai dari merencanakan, mengelola dan menilai sehingga merefleksi hasil 

yang dicapai dalam suatu proses berkelanjutan untuk kepentingan perbaikan yang 

diharapkan sehingga pembelajaran lebih  bermakna. 

Permasalahn yang terdapat di sekolah SDN 6 BOGAR yang akan menjadi 

tempat penelitian, guru masih menggunakan metode pembelajaraan klasik yaitu 

ceramah dimana pembelajaraan berpusat pada guru sehingga tidak ada keaktifan 

dari siswa. Dengan demikian siswa merasa bosan dan cenderung berperilaku yang 

tidak terkendali seperti mengobrol dengan teman sebangkunya, bermain-main 

pada saat guru menerangkan. Dengan keadaan kelas seperti itu sulit bagi guru 

untuk mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Sehingga 

mempengaruhi kemampuan berfikir kreatif siswa yang siswa rendah dan tidak 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Di SDN 6 BOGAR kelas V pada 

mata pelajaraan IPS KKM yang ditentukan adalah 70 dari 20 siswa masih 

beberapa siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM. 

Oleh karena itu, keberhasilan dalam proses belajar mengajar salah satunya 

dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menggunakan strategi, metode dan 

teknik belajar serta kurang variatifnya guru dalam menggunakan metode-metode 

pembelajaran tersebut yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh 

guru ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menerapkan metode 

Role Playing ini unuk meningkatkan kemampuan berfikir kreatif siswa pada 

pembelajaran IPS di kelas V SDN 6 Bogar Palopo sebagaimana dengan judul 
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skripsi saya “Peningkatan Kemampuan Berfikir Kreatif Menggunakan Metode 

Role  Playing Pada Pembelajaran IPS Dikelas V SDN 6 Bogar Palopo”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan judul penelitian yang ada maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: Peningkatan Kemampuan Berfikir Kreatif 

siswa menggunakan metode Role Playing di kelas V SDN 6 Bogar Palopo? 

1.3. Tujuan Masalah  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

peningkatan kemampuan berfikir kreatif siswa menggunakan metode Role 

Playing dikelas V SDN 6  Bogar Palopo. 

1.4. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk 

pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang pendidikan 

IPS sehingga metode Role Playing dapat dijadikan sebagai landasan/pedoman 

berfikir bagi pengembang ilmu pengetahuan selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa  

Diharapkan dari hasil penelitian ini siswa lebih termotivasi dalam 

proses pembelajaran serta dapat meningkatkan kemampuan berfikir kreatif 

siswa yang maksimal. 

b. Bagi Guru  

Dapat memberikan informasi kepada guru tentang peningktan 

kemampuan berfikir kreatif menggunakan metode Role Playing pada mata 

pelajaran IPS  dalam meningkatkan kemampuan berfikir kreatif siswa. 

c. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan 

sumbangan pemikiran terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan 

kemampuan berfikir kreatif siswa. 
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

1. Pengertian Belajar dan Strategi Belajar  

a. Pengertian belajar  

Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu 

untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai positif sebagai suatu penggalaman dari berbagai 

materi yang dipelajari. Belajar adalah proses mental dan emosional atau proses 

berfikir dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar apabila pikiran dan 

perasaannya aktif. Aktivitas pikiran dan perasaan itu sendiri itu tidak dapat 

diamati orang lain, akan tetapi dirasakan oleh yang bersangkutan sendiri. 

Lingkungan pembelajaran yang baik ialah lingkungan yang merangsang 

dan menantang siswa untuk belajar.Guru yang mengajar tanpa menggunakan alat 

peraga tentu kurang merangsang/menantang siswa untuk belajar.Apabila bagi 

siswa SD yang perkembangan intelektualnya masih membutuhkan alat peraga. 

Semua lingkungan yang di perlukan untuk belajar siswa ini didesain secara 

integral akan menjadi bahan belajar dan pembelajaran yang efektif.  

b. Strategi Pembelajaran  

Istilah strategi digunakan dalam dunia militer yng diartikan sebagai cara 

penggunaan seluruh kekuatan militer untuk menerankan suatu peperngan. 

Seseorang yang berperang dalam mengatur strategi, untuk memenangkan 

peperangan sebelum melakukan suatu tindakan.Ia akan menimbang bagaimana 

kekuatan pasukan yang dimilikinya baik dilihat dari kuantitas maupun kualitas; 

misalnya kemampuan setiap personal, jumah dan kekuatan persenjataan. Motivasi 

pasukannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ia juga mengumpulkan informasi 

tentang kekuatan lawan, baik jumlah prajuritnya maupun keadaan 

persenjataannya. Setelah semuanya diketahui, baru kemudian ia akan menyusun 

tindakan apa yang harus dilakukannya, baik tentang siasat peperangan yang harus 

dilakukan, taktik dan teknik peperangan, mupun waktu yang pas untuk melakukan 

suatu serangan, dan lain sebagainya. Dengan demikian dalam menyususn strategi 

perlu memperhitungkan berbagai faktor, baik kedalam maupun keluar 
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Strategi pembelajaran adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan 

secara senggaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi pembelajaran 

mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses 

kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Tujuan strategi pembelajaran adalah 

terwujudnya efesiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang yang dilakukan 

peserta didik. 

Menurut kozma dalam Majid (2015:7) secara umum menjelaskan bahwa 

strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatann yang dipilih, yaitu 

yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju 

tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. 

2. Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

a. Pengertian IPS  

Istilah “Ilmu Pengetahuan Sosial”, disingkat IPS, merupakan nama mata 

pelajaran ditingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di 

perguruan tinggi yang identik dengan istilah “social studies” dalam kurikulum 

persekolahan dinegara lain. Khususnya Negara-negara-negara Barat seperti 

Australia dan Amerika Serikat. Nama “IPS” yang lebih dikenal social studies 

dinegara lain itu merupakan istilah kesepakatan dari para ahli atau pakar kita 

diindonesia dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di 

Tawangmangu, Solo. IPS dalam mata pelajaraan di persekolahan, pertama kali 

digunakan dalam Kurikulum 1975. 

Dengan demikian pembelajaran IPS semestinya diarahkan pada upaya 

pengembangan iklim yang kondusif bagi siswa untuk belajar sekaligus melatih 

opengetahuan, sikap, nilai dan keterampilannyaselama pembelajaran. Melalui 

mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial siswandiarahkan untuk dapat menjadi 

warga Negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia 

yang cintai damai. 

Dengan demikian IPS dapat diartikan dengan “penelaahan atau kajian 

tentang masyarakat”, dalam mengkaji masyarakat, guru dapat melakukan kajian 

dari berbagai perspektif sosial, seperti kajian melalui pengajaran sejarah, geografi, 

ekonomi, sosiologi, antropologi, politik pemerintahan, dan aspek psikologi yang 

disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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b. Pengertian Pembelajaran IPS   

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang 

saling bertukar informasi pembelajaraan IPS yang dilaksanakan baik pada 

pndidikan dasar maupun pada pendidikan tinggi tidak menekankan pada aspek 

teoritis keilmuannya, tetapi aspek praktis dalam mempelajari menelaah, mengkaji 

gejala, dan masalah sosial masyarakat, yang bobot dan keluasannya disesuaikan 

dengan jenjang pendidikan masing-masing. Kajian tentang masyarakat dalam IPS 

dapat dilakukan dalam lingkungan yang terbatas, yaitu lingkungan sekitar atau 

siswa dan siswi atau dalam lingkungan yang luas, yaitu lingkungan Negara lain, 

baik yang ada dimasa sekarang maupun dimasa lampau. Dengan demikian siswa 

dan siswi yang memepelajaari IPS dapat menghayati masa sekarang dengan 

dibekali pengetahuan tentang masa lampau umat manusia. Dalam kegiatan belajar 

mengajar IPS membahas manusia dengan lingkungannya dari berbagai sudut ilmu 

sosial pada masa lampau, sekarang, dan masa mendatang, baik pada lingkunga 

yang dekat maupun lingkungan yang jauh dari siswa dan siswi, oleh karena itu, 

guru IPS harus sunguh-sunguh memahami apa dan bagaimana bidang studi IPS 

itu. 

IPS yang juga dikenal dengan namasocial studies adalah kajian mengenai 

manusia dengan segala aspeknya dalam sistem kehidupan bermasyarakat IPS 

mengkaji bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya dilingkungan sendiri, 

dengan tetangga yang dekat sampai jauh. IPS juga mengkaji bagaimana manusia 

bergerak dan memenuhi kebutuhan hidupya. Dengan demikian, IPS mengkaji 

tentang keseluruhan kegiatan manusia kompeleksitas kehidupan yang akan 

dihadapi siswa nantinya bukan hanya akibat tuntutan perkembangan ilmu dan 

teknologi saja, melainkan juga kompleksitas kemajemukan masyarakat Indonesia. 

Oleh karena itu, IPS mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang 

berhubungan dengan manusia dan juga tindakan-tindakan empatik yang 

melahirkan pengetahuan tersebut. 

Sebutan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran dalam dunia 

pendidikan dasar dan menegah dinegara kita IPS memiliki kekhasan dibandingkan 

dengan mata pelajaran lain sebagai pendidikan disiplin ilmu, yakni kajian yang 
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bersifat terpadu (integrated), interdisipliner, multidimensional. Karakteristik ini 

terlihat dari perkembangan IPS sebagai mata pelajaran disekolah yang cakupan 

materinya semakin meluas.Dinamika cakupan semacam itu dapat dipahami 

mengingat semakin kompleks dan rumitnya permasalahan sosial yang 

memerlukan kajian secara terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu sosial, ilmu 

Pengetahuan alam.Teknologi humaniora, lingkungan, bahkan sistem kepercayaan. 

Dengan cara demikian pula diharapkan pendidikan IPS terhindar dari sifat 

ketinggalan zaman, disampingkeberadaannya yang diharapkan tetap dengan 

perkembangan sosial yang terjadi 

IPS merupakan seperangkat fakta, peristiwa, konsep dan generalisasi yang 

berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia untuk membangun dirinya, 

masyarakt, bangsa dan lingkungannya berdasarkan penggalaman masa lalu yang 

bisa dimaknai untuk masa kini, dan antisipasi masa akan datang. Peristiwa fakta, 

konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosialmerupakan beberapa hal 

yang menjadi kajian IPS.Urutan kajian itu menunjukkan urutan dari bentuk yang 

paling kongkrit, yaitu dari peristiwa menuju ketingkatan yang abstarak, yatu 

konsep peranan peristiwa dan fakta dalam membangun konsep dan 

generalisasi.Senada dengan hal itu menurut Sapriya pengetahuan IPS hendaknya 

mencakup fakta, konsep, dan generalisasi.Fakta yan digunakan terjadi dalam 

kehidupan siswa, sesuai usai siswa dan tahapan berfikir siswa. Untuk konsep 

dasar IPS terutama diambil dari disipin ilmu-ilmu sosial, yang terkait dengan isu-

isu sosial dan tema-tema yang diambil secara multidisiplin.Contoh konsep 

multicultural, lingkungan, urbanisasi, perdamaian dan globalisasi. Sedangkan 

generalisasi yang merupakan ungkapan pernyataan dari dua atau lebih konsep 

yang paling terkait digunakan proses penorganisir dan memaknai fakta dan cara 

hidup bermasyarakat. 

c. Ruang Lingkup Kajian IPS  

Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenan dengan kehidupan manusia 

yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya, IPS berkenaan dengan 

cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi, 

budaya, dan kejiwaannya; memamfaatkan sumber daya yang ada dipermukaan 

bumi; mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya 



9 

 

 

dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Singkatnya IPS 

mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia dipermukaan 

bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat. 

Dengan pertimbanngan bahwa manusia dalam konteks sosial demikian 

luas, pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan 

kemampuan peserta didik tiap jenjang, sehingga ruang lingkup pengajaran IPS 

pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menegah dan 

pendidikan tinggii. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS 

dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijagkau pada geografi 

dan sjarah terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada 

dilingkungan sekitar peserta didik MI/SD. 

Sebagaimana telah dikemukakan didepan, bahwa yang dipelajari IPS 

adalah manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosialnya, ruang 

lingkup kajian IPS meliputi (a) subtansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan 

dengan masyarakat dan (b) gejala msalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan 

masyarakat.kedua lingkup pengajaran IPS ini harus diajarkan secara terpadu 

karena pengajaran IPS tidak hanya menyajikan materi-materi yang akan 

memenuhi ingatan peserta didik hanya menyajikan materi-materi yang akan 

memenuhi ingatan peserta didik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masayarakat. Oleh karena itu, pengajaran 

IPS harus mengali materi-materi yang bersumber pada masyarakat. 

d. Tujuan IPS 

Sama halnya dengan tujuan dalam bidang-bidang yang lain, tujuan 

pembelajaran IPS bertumpu pada tujuan yang lebih tinggi. Secara hirarki, tujuan 

pendidikan nasional pada tatanan operasional dijabarkan dalam tujuan 

institusional ini secara praktis dijabarkan dalam tujuan kurikuler atau tujuan 

matapelajaran pada setiap bidang studi dalam kurikulum, termasuk bidang studi 

IPS. Sub bahasan ini dibatasi pada uraian tujuan kurikuler bidang studi IPS. 

Tujuan kurikuler IPS yang harus dicapai sekurang-kurangnya meliputi hal-hal 

berikut:  

1) Membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam 

kehidupan masyarakat; 
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2) Membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, 

menganalisa dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang 

terjadi dalam kehidupan dimasyarakat; 

3) Membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunisasi dengan 

sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuan serta 

berbaga keahlian; 

4) Membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan 

keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi bagian kehidupan 

yang terpisahkan; 

5) Membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan 

pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan masyarakat, 

dan perkembangan ilmu dan teknologi 

3. Pembelajaran IPS di SD  

Banyak hal yang perlu diketahui anak dalam pembelajaran IPS di SD yaitu 

diantaranya kenampakan alam dan keragaman sosial budaya, pemanfaatan SDA 

dalam kegiatan ekonomi, keanekaragaman suku bangsa dan peninggalann sejarah 

serta masalah sosial dilingkungan setempat dan lain-lain. Untuk memudahkan 

peserta didik dalam proses belajar mengajar, maka materi pembelajaran harus 

disajikan secara bervariasi agar pesera didik mampu belajar aktif, kreatif dan 

mandiri sesuai dengan yang diharapkan juga pembelajaran lebih ditekankan pada  

kemampuan hidup (general life skiil) dan mengali nilai-nilai budi pekerti. Dalam 

PBM juga guru mampu mengembangkan minat peserta didik dalam mempelajari 

dan meningkatkan keterampilan bersosialisasi antara pengetahuan dengan kondisi 

masyarakat yang sedang berkembang di masyarakat. Melalui pembelajaran IPS 

akan memberikan dampak terhadap kemampuan berfikir dan bernalar peserta 

didik kearah yang lebh baik, sehingga proses pembelajaran dapat bermakna. 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SD, menurut 

kemampuan guru dalam mengembangkan model pembelajaran yang dapat 

menunjang dan mendorong siswa untuk beerfikir logis, sistematis dan kritis yaitu: 

a. Berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai 

b. Mengetahui dan menguasai konten pembelajaran IPS 
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c. Dalam proses pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa untuk lebih 

aktif berpartisipasi dalam proses belajar 

d. Dalam PBM berusaha mencari dan menemukan sendiri dan memecahkan 

masalah-masalah yang ada dalam masyarakat 

e. Banyak menggunakan alat belajar, sumber belajar dan media belajar yang 

bervariasi selama pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan 

kualitas perolehan siswa 

4. Metode Pembelajaran Role Playing  

a. Pengertian Metode 

Metode sering diartikan sebagai cara atau jalan yang harus dilakukan atau 

ditempuh oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode berasal 

dari bahasa yunani yaitu “Methodos”yang memiliki arti cara atau jalan yang 

ditempuh, fungsi dari metode yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan atau 

bagaimana cara melakukan dan membuat sesuat. 

Metode adalah strategi, proses atau teknik yang digunakan dalam 

mengumpulkan data atau bukti untuk analisis, dengan tujuan mengungkapkan 

informasi baru atau menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik. 

Menurut prof D Walwyn (2017) metode dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk 

memecahkan atau menjawab masalah penelitian secara sistematis. Dengan kata 

lain, metode merupakan proses mempelajari bagaiman suatu penelitian dilakukan 

secara ilmiah, mulai dari berbagai langkah yang umumnya ditempuh oleh seorang 

peneliti sehingga logika yang mendasarnya.  

Menurut wina sanjaya metode pembelajaran adalah cara yang digunakan 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata 

agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal (Sanjaya, 2016, hlm 

147).Terdapat beberapa macam jenis metode yang mengacu kebeberapa hal, 

antara lain yaitu:  

1) Metode belajar yaitu, cara yang dilakukan oleh guru kepada pesarta 

didik saat mengajar 

2) Metode ilmiah yaitu, langkah yang ditempuh untuk memperoleh hasil 

ilmiah 
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3) Metode ilmu komputer yaitu, bagian kode yang digunakan untuk 

melakukan sebuah tugas atau perkuliahan 

4) Metode musik yaitu, semacam buku teks untuk membantu murid 

memainkan alat music 

Adapun pengertian metode menurut "Departemen Sosial RI adalah cara 

teratur yang digunakan dalam menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan”, “menurut Hebert Bisno metode adalah suatu teknik yang 

digeneralisasikan dengan baik dan benar agar bisa diiterima atau pun digunakan 

dalam satu disiplin ilmu atau pun bidang disiplin dan praktek”, dan “menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia metode adalah cara kerja yang mempunyai sistem 

dalam mempermudah pelaksanaan dan suatu kegiatan untuk mencapai sebuah 

tujuan tertentu”. 

b. Pengertian Pembelajaran Role Playing 

Metode pembelajaran Role Playing atau bermain peran ini merupakan 

pembelajaran yang lebih menekankan pada permainan gerak dan siswa biasanya 

dilatih untuk memahami, memperagakan setiap peran-peran yang di perankannya 

untuk selanjutnya biasanya siswa ditugaskan untuk memberikan penilaian baik 

kekurangan atau kelebihan dari peran yang dimainkan ataupun juga jalan cerita 

yang di perankannya. Selain penilaian terhadap peran, penilian terhadap jalan 

cerita dalam Role Playing tersebut biasanya dijadikan bahan refleksi dalam model 

pembelajaran Role Playing misalnya menentukan apa isi dari cerita tersebut, 

hikma yang didapat dalam ceritanya dan lain-lain. 

Metode pembelajaran bermain peran (Role Playing) merupakan salah satu 

metode pembelajaran sosial.Yaitu suatu metode pembelajaran dengan 

menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi 

atauperistiwa yang di ungkapkan dalam bentuk cerita atau drama 

sederhana.Metode pembelajaran (Role Playing) dipelopori oleh George Shaftel 

dengan asumsi bahwa bermain peran dapat mendorong siswa dalam 

mengekspresikan perasaan serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan 

spontan yang disertai analisis pada situasi permasalahan kehidupan nyata. 

Metode pembelajaran bermain peran (Role Playing) adalah metode yang 

melibatkan interaksi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau 
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situasi.Siswa melakukan perang masing-masing sesuai dengan tokoh yang ia 

lakoni, mereka berinteraksi sesama mereka melakukan peran terbuka. Metode ini 

dapat dipergunakan di dalam mempraktikkan isi pelajaran yang baru, mereka 

diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memerankan sehingga menemukan 

kemungkinan masalah yang akan dihadapin dalam pelaksanaan sesungguhnya. 

Metode ini menuntun guru untuk mencermati kesalahan dan kegagalan yang 

terjadi. 

Wicaksono (2016) menyatakan bahwa metode role playing memiliki dua 

macam pengertian pertama,bermain perang merupakan kegiatan yang bersifat 

sandiwara, artinya terdapat pemain-pemain maupun tokoh-tokoh yang memainkan 

suatu peran tertentu, peran tersebut sesuai dengan tokoh yang yang telah ditulis 

dalam scenario, dan tujuan dari bermain peran ini adalah untuk memberikan 

hiburan pada orang lain. Kedua, metode bermain peran merupakan suatu kegiatan 

yang bersifat sosiologis, dimana pola-pola dalam berperilaku yang ditunjukkan 

oleh sesorang, ditentukan oleh norma-norma sosial yang hidup di masyarakat. 

c. Karakteristik, Prinsip, prosedur, dan Pola Pembelajaran Role Playing 

Bermain peran pada dasar prinsipnya merupakan pembelajaran untuk 

„menghadirkan‟ peran-peran yang ada dalam dunia nyata kedalam suatu 

„pertunjukan peran‟ di dalam kelas/pertemuan, yang kemudian dijadikan sebagai 

bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian terhadap. Misalnya: menilai 

keunggulan maupun kelemahan masing-masing peran tersebut, dan kemudian 

memberikan saran/alternative pendapat bagi pengembangan peran-peran tersebut. 

Pembelajaran ini lebih menekankan terhadap masalah yang diangkat 

dalam„pertunjukan‟, dan bukan pada kemampuan pemain dalam melakukan 

permainan peran. 

Langkah-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan model pembelajaran 

Role Playing ini adalah: 

1) Guru menyusun/menyiapkan scenario yang akan ditampilkan  

2) Menunjukkan beberapa siswa untuk mempelajari scenario dua hari atau 

beberapa hari sebelum KBM (kegiatan belajar mengajar) guna 

mempersiapkan peran yang terdapat dalam scenario tersebut. 
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3) Guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang atau sesuai 

dengan kebutuhan 

4) Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang akan ingin dicapai 

dalam materi tersebut. 

5) Memanggil para siswa yang sudah ditunjukkan untuk melakoni scenario 

yang sudah dipersiapkan sebelumnya 

6) Masing-masing siswa duduk dikelompoknya, masing-masing ambil 

memperhatikan mengamati scenario yang sedang diperagakan 

7) Setelah selesai dipantaskan, masing-masing siswa diberikan kertas sebagai 

lembar kerja untuk membahas scenario tersebut. Misalnya menilai peran 

yang dilakoni, mencari kelemahan dan kelebihan dari peran tersebut atau 

pun alur/ jlan ceritanya. 

8) Masing-masing kelompok menyampaikan hasil dan kesimpulannya  

9) Guru memberikan kesimpulan secara umum atau mengevaluasika seluruh 

kegiatan 

10) Evaluasi/refleksi 

11) Penutu 

d. Tujuan Dan Model Pembelajaran Role Playing 

Adapun tujuan role playing adalah sebagai berikut: 

1) Agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain  

2) Dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab  

3) dapat belajar bagaimana mengambil keputusan  dalam situasi kelompok 

secara spontan 

4) Merangsangkelas untuk berfikir  dan memecahkan masalah  

5) Siswa melatih dirinya untuk memahami dan mengingat isi bahan yang 

akan didramakan sebagai pemain harus memahami, menghayati isi cerita 

secara keseluruhan, terutama untuk materi yang harus diperangkanny. 

Dengan demikian daya ingat siswa harus tajam dan tahan lama  

6) Siswa akan berlatih untuk berinisiatif dan berkreatif pada waktu bermain 

drama para pemain dituntut untuk mengemukakan pendapatnya sesuai 

dengan waktu yang tersedia 
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7) bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga memungkinkan 

akan muncul atau tumbuh bibit seni dari sekolah. 

8) Kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-

baiknya 

9) Siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung 

jawab dengan sesamanya. 

10) Bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah 

dipahami orang lain.  

e. Kelemahan Dan Kelebihan model Pembelajaran Role Playing 

Setiap metode pembelajaran tidak ada yang sempurna, karena masing-

masing memiliki kelemahan dan kelebihannya tersendiri, oleh karena itu peran 

pendidikan penting dalam menyesuaikan metode mana yang sesuai untuk di 

terapkan dalam menyampaikan materi tertentu. Adapun kelemahan dan 

kelebihandari metode pembelajaran Role Playing ini diantarany adalah: 

1) Kelebihan Mtode Pembelajarn Role Playing: 

a) Melibatkan seluruh siswa berpartisipasi, mempunyai kesempatan 

untuk memajukan kemampuannya dalam bekerja sama. 

b) Siswa juga dapat belajar menggunakan bahasa dengan baik dan benar 

c) Siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh 

d) Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan 

dalam situasi dan waktu yang berbeda.  

e) Guru dapat mengevaluasi pengalaman siswa melalui pengamatan pada 

waktu melakuan permainan 

f) Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. 

Disamping merupakan pengalaman yang menyenangkan yang saling 

untuk dilupakan. 

g) Sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan kelas menjadi 

dinamis dan penuh antusias 

h) Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta 

menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang 

tinggi. Dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah, 
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dan dapat memetik butir-butir hikma yang terkandung didalamnya 

dengan penghayatan siswa sendiri 

i) Dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan profesional siswa, 

dan dapat menumbuhkan/membuka kesempatan bagi lapangan kerja 

2) Kelemahan Metode Pembelajaran Role Playing: 

a) Metode bermain peranan memerlukan waktu yang relatif 

panjang/banyak 

b) Memerlukan kreatifitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru 

maupun murid dan ini tidak semua meilikinya 

c) Kebanyakan siswa yang di tunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk 

memerlukan suatu adengan tertentu 

d) Apabila pelaksanaan sosiodrama dan bermain peran mengalami 

kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kuran baik, tetapi 

sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak tercapai 

e) Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini 

f) Sebagian besar anak yang tidak ikut drama mereka menjadi kurang 

aktif 

g) Memerlukan tempat yang cukup luas, jika bermain sempit 

menyebabkan gerak para pemain kurang bebas 

h) Kelas lain sering terganggu oleh suara pemain dan penonton yang 

kadang-kadang bertepuk tangan. 

5. Kemampuan Berfikir Kreatif  

a. Pengertian Kemampuan Berfikir Kreatif 

b. Kemampuan berfikir kreatif terdiri dari dua suku kata yaitu berfikir dan 

kreatif, berfikir itu sendiri merupakan suatu kegiatan mental yang dialami 

seseorang bila mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang 

harus dipecahkan. Terdapat bermacam-macam cara berfikir antara lain 

verfikir vertical, lateral, kritis, analisis, kreatif, strategis. Menurut 

Hariman, berfikir kreatif adalah suatu kegiatan pemikiran yang berusaha 

menciptakan gagasan yang baru. Berfikir kreaatif juga diartikan sebagai 

suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun idea 

atau gagasan yang baru.oleh karena itu, berfikir kreatif termasuk kedalam 
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rana kognitif. Menurut Rawlinson, 1989 (Dalam Gnis Livia Arum 

Arfiyani, 2018:6) berfikir kreatif adalah upaya untuk menghubungkan 

benda atau gagasan-gagasan yang sebelumnya tidak berhubungan. Dan 

pribadi kreatif adalah kemampuan mempertahankan sikap bermain-main 

dengan masalah serius dalam kehidupan. Menurut (Agnis Livia Arum 

Arfiyani, 2018:6) kemampuan berfikir kreatif adalah kemamapuan 

katifitas berfikir yang muncul agar seseorang mencoba dan menghasilkan 

hal yang baru bagi dirinya ataupun untuk sekitarnya.  

c. Berfikir kreatif adalah sebuah proses yang mengembangkan ide-ide yang 

tidak biasa dan menghasilkan pemikiran yang baru yang memiliki ruang 

lingkup yang luas. Berfikir kreatif dapat menghasilkan pemikiran yang 

bermutu, proses kreatif tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan tanpa 

adanya pengeatahuan yang didapat dengan pengembangan pemikiran 

dengan baik. Berfikir kreatif memberikan dukungan kepada peserta didik 

sehingga peserta didik lebih terpacu untuk lebih kreatif.  

d. Indikator penilaian kemampuan berfikir kreatif siswa (kefasihan, 

fleksibilitas dan kebaruan) menggunakan pengajuan masalah dan 

pemecahan masalah. Berdasarkan indikator tersebut, penulis bermaksud 

untuk menghadirkan sebuah soal yang mengembangkan pemecahan 

masalah didalam soalnya.  

Kriteria-kriteria berfikir kreatif berhubungan dengan pemecahan masalah 

yaitu dengan pemecahan masalah yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan 

dimana dalam kefasihan mengacu pada penyelesaian masalah  yang berbeda 

terkait dengan kemampuan siswa untuk menghadirkan permasalahan dengan 

pemecahan masalah yang berbeda. Adapun lebuih jelasnya dapat dilihat tabel 

indikator dibawah ini. 
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Tabel 1. Indikator Berfikir Kreatif 
Pemecahan masalah Kompenen kreativitas Pengajuan masalah 

Siswa menyelesaikan maslaah 

dengan bermacam-macam 

interprestasi solusi masalah. 

Kefasihan Siswa membuat banyak maslah 

yang dapat dipecahkan siswa 

berbagi masalah yang diajukan. 

Siswa menyelesaikan (atau 

menyampaikan atau justifikasi) 

dala satu cara , kemudia dengan 

cara lain siswa mendiskusikan 

berbagai metode penyelesaian  

Fleksibilitas Siswa mengajukan maslaah yang 

dapat dipecahkan dengan cara-

cara yang berbeda. Siswa 

menggunakan pendekatan “ 

what- if- not?” untuk 

mengajukan masalah 

Siswa memeriksa berbagai 

metode penyelesaian atau 

jawaban-jawaban (pertanyaan-2 

atau justifikasi-2) kemudian 

membuat metode lain yang 

berbeda.  

Kebaruan 

 

Siswa memeriksa beberapa 

masalah yang diajukan kemudian 

mengajukan suatu masalah yang 

berbeda.  

Pembelajaran yang dapat memberikan peserta didik kesempatan yang 

lenih untuk mengeksplorasi permaslahan yang memberikan kemampuan solusi 

dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berfikir kreatif, menurut 

Uno dan Nurdin (2014) menyatakan bahwa faktor pendorong kreativitasn yaitu:  

1) Kesepakan dalam melihat lingkungan: peserta didik sadar bahwa berada 

ditempat yang nyata 

2) Kebebasan dalam melihat lingkungan: mampu melihat masalah dari 

segalah arah 

3) Komitmen kuat untuk maju  dan berhasil: hasrat ingin tahu besar 

4) Optimis dan berani dalam mengambil resiko: suka tugas yang menantang 

5) Ketekunan untuk berlatih: wawasan yang luas  

6) Lingkungan kondusif, tidak takut dan otoriter. 

2.2 Penelitian yang Relavan  

Penelitian yang relavan adalah penelitian yang digunakan sebagai rujukan 

dan perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian yang 

mendukung penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan Hikma Yuni Astuti 2016 dengan judul “Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Bermain Peran (Role 

Playing) Pada Mata Pelajaran Ips Kelas V SDN 3 Tempurang Lampung 

Tengah Tahun Pelajaran2016/2017”. Dari analisis data tersebut dapat 

dipahami bahwa metode pembelajaran bermain peran (role playing) yang 
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diterapkan mata pelajaran IPS siswa kelas VSDN 3 Tempuran Lampung 

tengah dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan Elsa Welmanora 2019. Dengan judul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran 

Role Playing Mata Pelajaran Ips Kelas V Min 3 Aceh Besar”. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan melakukan 

penerapan model pembelajaran Role Playing mata pelajaran IPS kelas V MIN 

3 Aceh Besar menjadi lebih aktif, kreatif dan termotivasi dalam belajar, 

aktivitas guru menjadi lebih terarah dan meningkat serta hasil belajar siswa 

juga semakin meningkat. 

3. Penelitian yang dilakukan Habib Faizin 2010. Dengan judul “Peningkatan 

Pemahaman Peran Toko-tokoh Persiapan Kemerdekaan Indonesia Melalui 

Metode Bermain Peran (Role Playing) dalam pembelajaran IPS siswa kelas V 

SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS materi 

pengenalan tokoh-tokoh persiapan kemerdekaan Indonesia melalui metode 

Bermain Peran dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas V SD 

Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010.  

2.3 Kerangka Berfikir  

Proses pembelajaran yang didalamnya terdapat kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan oleh guru dikelas sebaiknya harus menciptakan suasana yang 

menyenangkan agar siswa termotivasi dalam pembelajaran.  

Kenyataan yang terjadi seringkali guru kurang kreatif dalam menciptakn 

suasana pembelajaran, guru hanya menggunakan cara pembelajaran yang masih 

konvesional. Sehingga dalam pembelajaran siswa kurang mampu 

memahamimateri, merasa jenuh, dan suasana kelas tidak kondusifkarna siswa 

kurang bersemangat dalam belajar. 

Dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dapat melalui 

penggunaan  metode  dan  media  bantu  yang  menarik  perhatian  siswa. 

Penggunaan  metode  role  playing  dapat  menjadi  salah  satu  wujud  penerapan 

pembelajaran yang variatif dan menarik. Metode pembelajaran ini menyajikan 

kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa. Penerapan metode Role 
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Playing  menciptakan kesan tersendiri bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dari awal sampai akhir. Dengan permainan peran yang sesuai dengan materi, 

siswa lebih semangat  dalam  pembelajaran  dan  termotivasi  untuk meningkatkan 

kemampuan berfikirnya dalam belajar.  Karena  role  playing  dapat  digunakan  

untuk mengetahui  tingkat pengetahuan siswa, semakin baik peran  yang 

dimainkan, maka  siswa  akan  lebih  memahami  materi  yang  sedang  dipelajari  

sehingga kemampuan berfikir yang diperoleh akan semakin baik pula. 

Kemampuan berfikir siswa pada mata peajaran IPS siswa kelas V tersebut  diukur  

berdasarkan  aspek  kognitif.  Metode pembelajaran Role Playingmemiliki 

kelebihan tersendiri dibandingkan metode belajar lain dan diharapkandengan  

penerapan  metode  ini  selain  mampu menambah motivasi siswa yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Peningkatan hasil pembelajaran IPS  dikelas, salah satunya adalah melalui 

penggunaan metode pembelajaran. Karena fungsi metode dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keingintahuan atau membangkitkan motivasi dan 

rangsangan dalam kegiatan belajar. Melalui pembelajaran yang efektif diharapkan 

akan membantu meningkatkan kemampuan berfikir kreatif siswa.  

Setelah pembahasan mengenai kajian pustaka yang telah penulis uraikan 

diatas, makapenulis perlu mengemukakan kerangka berfikir untuk 

mendekskripsikan maksud dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I Alur Kerangka Berfikir 

  

1. guru kurang kreatif  

2. pemaham siswa terhadap materi yang kurang 

3. hasil belajar siswa  menurun 

PTK  

Penggunaan metode role playing 

Kemampuan berfikir kreatif  


