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ABSTRAK 

 

Mumpuni Hayuningtyas, Esti. 2006. Model Pembelajaran Role Playing pada 
Mata Pelajaran PS-Ekonomi Materi Pokok 
Manusia Sebagai Makhluk Sosial dan 
Ekonomi Kelas VII SMP Negeri 3 
Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 
Pelajaran 2006/2007. Skripsi Jurusan 
Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri 
Semarang. Dosen Pembimbing I: Drs. 
Sugiarto, Dosen Pembimbing II: Dr. 
Kardoyo, M. Pd. 

 
Kata kunci : Pelaksanaan Model Pembelajaran Role Playing 
 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran ekonomi siswa kelas VII SMP Negeri 
3 Bantarbolang masih rendah dan hasil belajar ekonomi siswa kelas VII belum 
mencapai ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar yang dicapai hanya 51,16 % dan 
nilai rata-rata kelas hanya mencapai 6,53 , karena selama ini pembelajaran yang 
dilaksanakan bersifat satu arah (dari guru). Seluruh kegiatan siswa akan terarah 
jika pembelajaran didorong untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Guna 
mencapai tujuan-tujuan, para siswa dihadapkan dengan situasi yang memerlukan 
keaktifan siswa dalam melakukan bermain peran dan diskusi yang dipandu guru. 
Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan 
model pembelajaran role playing pada mata pelajaran PS-Ekonomi materi pokok 
manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi kelas VII SMP Negeri 3 
Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2006/2007?”. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses pembelajaran PS-
Ekonomi materi pokok manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi kelas VII 
SMP Negeri 3 Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2006/2007 
dengan menggunakan model pembelajaran role playing. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan skor 
rata-rata siswa yang dicapai di akhir siklus II yaitu 7,81 dengan ketuntasan hasil 
belajar sacara klasikal sebesar 86,05%. Dan hasil kegiatan belajar siswa di akhir 
siklus II mencapai ketuntasan klasikal sebesar 77,74%. 

Dari hasil penelitian disarankan bahwa hendaknya guru mata pelajaran P-
S ekonomi kelas VII menggunakan model pembelajaran role playing pada materi 
pokok manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Hendaknya SMP Negeri 3 
Bantarbolang Kabupaten Pemalang menambah sarana dan prasarana untuk 
menunjang kegiatan belajar mengajar, misalnya menambah buku-buku literatur. 
Di dalam melaksanakan pembelajaran, hendaknya guru memberikan motivasi dan 
informasi tentang materi yang sedang diajarkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 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, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (2003:5). 

Salah satu kegiatan pendidikan adalah menyelenggarakan proses 

belajar. Winkel (dalam Darsono dkk, 2000) mengungkapkan pengertian belajar 

sebagai suatu aktivitas mental / psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pemahaman, 

ketrampilan, dan nilai sikap. Belajar juga sebagai suatu kegiatan yang dilakukan 

siswa dengan mengaktifkan struktur kognitif mereka dan membangun struktur – 

struktur baru untuk mengakomodasikan masukan pengetahuan baru (Anderson 

dan Armbruster, 1982 dalam Lie, 2002). 

Berdasarkan kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) dijelaskan bahwa pengalaman pembelajaran peserta didik SMP baik 

yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas untuk mencapai tujuan 

1 
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pendidikan. Tujuan pendidikan SMP adalah menyiapkan peserta didik untuk 

melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan / atau bekerja 

atau menjadi anggota masyarakat. Menurut Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) tujuan pendidikan itu dinyatakan dalam bentuk kemampuan atau 

kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti proses 

pembelajaran (Pedoman pelaksanaan KBK, Dirjen Dikdasmen, 2004:26). 

Implementasi dari pelaksanaan kurikulum tersebut melalui proses pembelajaran 

di kelas. 

Pengetahuan sosial adalah salah satu bidang studi yang diajarkan 

dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi. Pengetahuan sosial memiliki 

karakteristik pembelajaran pada pengetahuan, berfikir kritis, dan ketrampilan 

sosial. Proses pembelajaran pengetahuan sosial diarahkan pada terbentuknya 

sikap bersosialisasi dengan menghargai perbedaan (pendapat, sikap, 

kemampuan, prestasi) dan berlatih untuk bekerjasama melalui kegiatan 

mengkomunikasikan gagasan, hasil kreasi dan temuannya kepada siswa lain, 

guru atau pihak – pihak lain. 

Dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi dikemukakan bahwa kegiatan pembelajaran PS-Ekonomi lebih 

diarahkan kepada kegiatan yang mendorong siswa belajar aktif baik secara fisik, 

sosial maupun psikis dalam memahami konsep. Oleh karena itu dalam 

pembelajaran PS-Ekonomi hendaknya guru menggunakan metode yang dapat 

merangsang aktifitas siswa. Melalui aktivitas yang dilakukan siswa, diharapkan 
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dapat menimbulkan rasa senang dan antusias dalam belajar. Dengan demikian 

pemahaman konsep PS-Ekonomi semakin baik dan hasil belajarnyapun makin 

meningkat. Namun demikian dalam kenyataannya tidak semua harapan tersebut 

dapat tercapai, khususnya pada SMP Negeri 3 Bantarbolang. 

Berdasarkan hasil observasi melalui dokumen dan observasi proses 

pembelajaran kelas VII pada tahun pelajaran 2005/2006, diperoleh data sebagai 

berikut : 

1. Hasil Observasi Dokumen 

Dari hasil observasi dokumen diperoleh data bahwa hasil ulangan 

semester II kelas VII tahun pelajaran 2005/2006 mata pelajaran PS-

Ekonomi dari 120 siswa, terdapat 95 siswa memperoleh nilai rata-rata6,0. 

14 siswa memperoleh nilai 5,0 dan 11 siswa memperoleh nilai 7,0. Hal ini 

berarti 79,17% siswa memperoleh nilai minimal, 11,67% memperoleh nilai 

dibawah standar dan hanya 9,16% siswa yang mampu mencapai batas 

standar minimal. Kondisi ini jauh dari standar minimal yang diharapkan. 

2. Hasil Observasi Proses Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi pada saat proses pembelajaran diperoleh 

data sebagai berikut. Pada saat proses pembelajaran banyak siswa yang 

bermain dan berbicara dengan teman sendiri, kurang konsentrasi dalam 

menerima penjelasan dari guru. Keadaan ini mengakibatkan suasana kelas 

menjadi ramai dan kurang terkontrol. Selain itu guru kurang variatif dalam 
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menyusun strategi pembelajaran, karena banyak menggunakan metode 

ceramah dan kurang melibatkan siswa secara aktif. 

Dari hasil observasi dokumen, observasi proses pembelajaran 

tersebut nampak bahwa sebenarnya situasi pembelajaran di kelas masih 

belum banyak memotivasi siswa secara optimal dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa masih merasa belum tertantang dalam mengikuti dan 

menerima pelajaran yang diberikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya – 

upaya yang lebih lanjut dalam mengoptimalkan pembelajaran yang sudah 

ada dan guna lebih membangkitkan siswa agar mandiri dan mampu terlibat 

secara aktif perlu diadakan variasi penggunaan metode yang tepat sesuai 

dengan materinya sehingga menunjang terciptanya kegiatan belajar 

mengajar yang kondusif dan menarik bagi siswa.  

Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat dikembangkan 

untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah model pembelajaran role playing. 

Selain itu belajar dengan menggunakan role playing menyebabkan 

timbulnya keberanian menyatakan pendapat, meningkatkan kesadaran akan 

adanya hubungan antara yang diperankan dengan masalah kehidupan 

masyarakat yang sebenarnya dan juga memudahkan mengingat materi 

pelajaran. 

Suatu hasil kajian yang meyakinkan bahwa role playing dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, dapat 

melibatkan siswa untuk beraktivitas dalam pembelajaran, sehingga siswa 
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senang dan antusias dalam mengikuti pelajaran. Dalam suatu penelitian di 

SMP Negeri I Driyono Gresik dengan model role playing oleh Prasetyo 

(2001) di dapat nilai ulangan pada siklus I mencapai 83,17% dan naik ke 

siklus II yang mencapai 85,39%. Dalam pengalaman penelitian tersebut 

ternyata keaktifan siswa meningkat yaitu siswa antusias dalam menerima 

pelajaran dan pada saat bermain peran siswa menunjukkan ekspresi yang 

lebih baik. Dengan  demikian model role playing memberikan suasana yang 

menyenangkan, siswa akan terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan 

merupakan salah satu bentuk motivator, sehingga siswa lebih antusias dalam 

mengikuti pelajaran serta lebih memahami materi pelajaran terhadap konsep 

manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi serta hasil belajarnya 

meningkat. 

Role playing merupakan suatu aktivitas yang dramatik, biasanya 

ditampilkan oleh sekelompok kecil siswa, bertujuan mengekploitasi 

beberapa masalah yang ditemukan untuk melengkapi partisipan dan 

pengamat dengan pengalaman belajar yang nantinya dapat meningkatkan 

pemahaman mereka (Sharan and Yael, 1976). Dengan model pembelajaran 

role playing ini siswa belajar tidak sendirian, ia belajar bersama dengan 

temannya dalam satu kelompok, saling membantu satu dengan lainnya, 

saling tergantung satu dengan lainnya dan berkomunikasi serta hidup sosial. 

Dari uraian di atas dan dengan memperhatikan materi pokok 

manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi maka peneliti tertarik untuk 
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mengadakan penelitian dengan judul : “Model Pembelajaran Role Playing 

pada Mata Pelajaran PS-Ekonomi Materi Pokok Manusia sebagai Makhluk 

Sosial dan Ekonomi Kelas VII SMP Negeri 3 Bantarbolang Kabupaten 

Pemalang Tahun Pelajaran 2006/2007”. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

pelaksanaan Model Pembelajaran Role Playing pada Mata Pelajaran PS-

Ekonomi Materi Pokok Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Ekonomi Kelas 

VII SMP Negeri 3 Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 

2006/2007”?. 

C. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam skripsi ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

salah penafsiran terhadap judul skripsi dan memberikan gambaran yang lebih 

jelas kepada para pembaca. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah: 

1. Model Pembelajaran  

Model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengkoordinasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi perancang dan para pelajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas belajar mengajar. (Abbas, 2000: 10). 
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2. Model Pembelajaran Role Playing 

Model pembelajaran role playing adalah paparan peran, yaitu siswa 

memperagakan suatu peran sesuai dengan konsep/ sub konsep yang dikaji. 

Pada tahap ini diharapkan dapat menyebutkan peran manusia sebagai 

makhluk sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu 

siswa akan terlibat secara aktif dalam pembelajaran, sehingga dominasi guru 

berkurang. Adanya keterlibatan siswa secara aktif diharapkan siswa dapat 

menerima, menganalisa dan membangun pemahaman terhadap materi 

sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan. 

3. Materi Pokok Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Ekonomi 

Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi merupakan salah satu 

materi pokok untuk kelas VII SMP pada semester 1. 

4. Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Bantarbolang 

Siswa kelas VII SMP Negeri 3 Bantarbolang Kabupaten Pemalang 

Tahun Pelajaran 2006/2007 adalah subjek dari penelitian ini. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui “Pelaksanaan Model 

Pembelajaran Role Playing pada Mata Pelajaran PS-Ekonomi Materi Pokok 

Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Ekonomi Kelas VII SMP Negeri 3 

Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2006/2007”. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat pragmatis. 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai masukan untuk menambah khasanah keilmuan Ilmu 

Pengetahuan Sosial Ekonomi, khususnya pendekatan model pembelajaran 

role playing pada materi pokok manusia sebagai makhluk sosial dan 

ekonomi. 

2. Manfaat Pragmatis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan mengadakan penelitian ini, peneliti dapat menambah 

pengalaman dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di 

bangku perkuliahan dengan kondisi nyata di lapangan unit pelaksana 

tugas (sekolah). 

b. Bagi Guru 

Dengan penelitian ini maka guru dapat meminimalkan 

permasalahan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar, 

khususnya penerapan model pembelajaran yang bervariatif sehingga 

dapat meningkatkan strategi pembelajaran. 
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c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat dirasakan langsung oleh siswa 

sebagai objek penelitian, sehingga ada perubahan dalam diri siswa 

baik dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

d. Bagi Sekolah 

Bahan sumbangan pemikiran sebagai salah satu alternatif 

perbaikan dalam pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan 

khsususnya kualitas pembelajaran PS-Ekonomi pada SMP dan dunia 

pendidikan pada umumnya. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari : 

Bab I pendahuluan berisi tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, 

penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab II landasan teori berisi tentang pembelajaran sebagai suatu sistem, 

peranan guru dalam pembelajaran, perkembangan psikologi siswa, dinamika 

kelompok dalam pembelajaran (Group Learning), Role Playing sebagai model 

pembelajaran di kelas, peran media dalam pembelajaran, faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar, materi pokok manusia sebagai makhluk sosial dan 

ekonomi, hubungan model pembelajaran role playing dengan materi pokok 

manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi dan kerangka berpikir. 
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Bab III metode penelitian yang berisi tentang lokasi penelitian dan 

karakteristik subjek penelitian, faktor yang diteliti, rancangan penelitian, 

prosedur penelitian, data dan cara pengambilan data, metode pengumpulan data, 

metode analisis data dan indikator kerja. 

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil skripsi 

ini. 

Bab V berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang 

perlu disampaikan dari hasil penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembelajaran sebagai Suatu Sistem 

Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan siswa yang beragam agar terjadi 

interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa 

(Suyitno, 2004: 2). 

Briggs (1992) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah seperangkat 

peristiwa yang mempengaruhi siswa, sehingga siswa itu memperoleh kemudahan 

dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan (Sugandi, 2004: 10). Ditinjau 

dari pendekatan sistem, maka dalam proses pembelajaran akan melibatkan 

berbagai komponen yang saling berinteraksi satu sama lain membentuk satu 

sistem yang utuh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Sugandi 

(2004:28-30), komponen – komponen pembelajaran tersebut meliputi : 

1. Tujuan, secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 
pembelajaran, berupa pengetahuan, dan ketrampilan atau sikap yang 
dirumuskan secara eksplisit dalam TPK. 

2. Subyek belajar, merupakan komponen utama karena berperan sebagai subyek 
sekaligus obyek. Sebagai subyek karena siswa adalah individu yang 
melakukan proses belajar-mengajar. Sebagai obyek karena kegiatan 
pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri subyek 
belajar. 

3. Materi pelajaran, merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran, 
karena materi pembelajaran akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan 
pembelajaran. 
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4. Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan proses 
pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. 

5. Media pembelajaran, adalah alat atau wahana yang digunakan guru dalam 
proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

6. Penunjang, berfungsi memperlancar, melengkapi dan mempermudah 
terjadinya proses pembelajaran. 

 
Pembelajaran sebagai suatu sistem yang melibatkan komponen-komponen 

pembelajaran yang meliputi tujuan, subyek belajar, materi pelajaran, strategi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan penunjang merupakan suatu kesatuan 

yang mempunyai hubungan fungsional dan berinteraksi secara dinamis untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran merupakan salah satu wujud 

kegiatan pendidikan di sekolah. Kegiatan pendidikan di sekolah berfungsi 

membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa agar tumbuh ke arah positif. 

Maka cara belajar subyek belajar di sekolah diarahkan dan tidak dibiarkan 

berlangsung sembarangan tanpa tujuan. Melalui sistem pembelajaran di sekolah, 

siswa melakukan kegiatan belajar dengan tujuan akan terjadi perubahan kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

Tim Pengembangan MKDK (1989:147) menyimpulkan bahwa : 

Belajar dan mengajar sebagai dasar suatu proses harus dapat 
mengembangkan dan menjawab beberapa persoalan yang mendasar mengenai 
tujuan, metode dan alat serta penilaian yang menjadi komponen utama dalam 
proses pembelajaran. Keempat komponen tersebut tidak berdiri sendiri tetapi 
saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. 

 
Tujuan dalam pembelajaran berfungsi sebagai indikator keberhasilan 

pengajaran. Isi tujuan pengajaran pada hakikatnya adalah hasil belajar yang 

diharapkan. Bahan pelajaran merupakan isi kegiatan pembelajaran yang mewarnai 
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tujuan dan mendukung tercapainya tingkah laku yang diharapkan untuk dimiliki 

oleh siswa. Metode dan alat berfungsi sebagai metode transformasi pelajaran 

terhadap tujuan yang ingin dicapai metode dan alat yang digunakan harus betul – 

betul efektif dan efisien agar diperoleh hasil belajar yang optimal. 

Dalam kegiatan pembelajaran, siswa adalah sebagai subyek sekaligus 

sebagai obyek dari kegiatan pembelajaran. Inti proses pembelajaran tidak lain 

adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran akan tercapai jika siswa belajar secara aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Hasil pembelajaran yang optimal tergantung pada kemampuan siswa dan 

guru. Harapan siswa adalah memperoleh nilai yang baik sebagai acuan dalam 

proses kenaikan kelas, sedangkan harapan guru adalah tercapainya proses 

pembelajaran menuju perubahan tingkah laku yang meliputi kognitif, afektif dan 

psikomotorik siswa. Dengan diperolehnya hasil belajar siswa yang optimal maka 

tujuan pembangunan di bidang pendidikan akan lebih mudah tercapai. 

Tata hubungan antara guru dan siswa serta hubungan antara berbagai 

komponen yang mendukung dalam pembelajaran, perlu dijalin dalam tata 

hubungan yang serasi, saling mempengaruhi serta saling tergantung dan 

berinteraksi sehingga berdampak positif bagi pembentukan diri siswa. Jadi semua 

unsur tersebut harus saling kait – mengkait untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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Pembelajaran dipandang sebagai proses, menurut Sudjana (1989:26), 

“pengajaran mengandung empat aspek yaitu : (1) tujuan, (2) isi (bahan 

pengajaran), (3) metode dan alat pengajaran, dan (4) penilaian”. 

Tujuan pengajaran ditetapkan oleh guru berdasarkan kurikulum, berupa 

tujuan pembelajaran khusus yang menjabarkan tujuan pengajaran beserta bahan 

pengajarannya. Siswa harus giat belajar untuk mencapai tujuan pengajaran 

melalui interaksi belajar mengajar bersama guru. Pemilihan metode mengajar 

yang tepat sangat mendukung keberhasilan dan proses pembelajaran di sekolah. 

Dikaitkan dengan pendidikan dan pengajaran di sekolah, maka setiap 

pendidik (guru) harus harus dapat memilih dan mampu menerapkan metode 

pengajaran yang baik dan tepat agar terjadi interaksi edukatif dan produktif. 

Pemberian kecakapan dan pengetahuan kepada anak didik merupakan proses 

pengajaran yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan metode-metode 

pengajaran tertentu. Metode pengajaran yang tepat akan mempengaruhi proses 

dan hasil belajar siswa. 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur – unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik,1995: 57). 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam pembelajaran unsur-unsur 

minimal yang harus dipenuhi adalah siswa/ peserta didik, tujuan dan prosedur 

kerja untuk mencapai tujuan. 
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Guru yang bertugas sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat 

harus mempersiapkan rencana awal pembelajaran, kemudian menyusun rencana 

lengkap sebagai persiapan pelaksanaan di lapangan. Selain itu guru juga dituntut 

memiliki motivasi untuk membelajarkan siswa, yaitu memiliki sikap tanggap 

serta kemampuan untuk mendorong motivasi dengan beberapa upaya 

pembelajaran. 

Ada 3 ciri kegiatan dalam pembelajaran, yaitu : 

a. Rencana, pemantauan ketenagaan, material dan prosedur yang merupakan 

unsur – unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana khusus. 

b. Saling ketergantungan antara unsur – unsur sistem pembelajaran yang serasi 

dalam suatu keseluruhan. 

c. Tujuan sistem pembelajaran yang hendak dicapai. 

Berkaitan dengan ciri – ciri pembelajaran tersebut, pembelajaran mata 

pelajaran P-S Ekonomi juga tidak banyak berbeda dengan mata pelajaran lainnya. 

Pembelajaran P-S Ekonomi juga menitikberatkan pada peserta didik, tujuan, 

prosedur kerja dan perkembangan psikologis siswanya. 

B. Peranan Guru dalam Proses Pembelajaran 

Sebagai pengajar atau pendidik, guru merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan. Itulah sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam 

kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan dari upaya 

pendidikan selalu bermuara pada faktor guru. Hal ini menunjukkan betapa 

eksisnya peran guru dalam dunia pendidikan. 
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Demikian pula dalam upaya membelajarkan siswa, guru dituntut memiliki 

multi peran sehingga mampu menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif. 

Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal, 

menurut Usman (2005: 9-11) peran guru yang paling dominan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Guru sebagai demonstrator 

Melalui peranannya sebagai demonstrator, lecturer, atau pengajar, guru 

hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan 

diajarkannya serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan 

kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan sangat 

menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

Salah satu yang harus diperhatikan oleh guru bahwa ia sendiri adalah belajar. 

Ini berarti bahwa guru harus belajar terus menerus. Dengan cara demikian ia 

akan memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan demonstrator sehingga 

mampu memperagakan apa yang diajarkannya secara didaktis. Maksudnya 

agar apa yang disampaikannya itu betul-betul dimiliki oleh anak didik.  

b. Guru sebagai pengelola kelas 

Dalam peranannya sebagai pengelola kelas (learning manager), guru 

hendaknya mampu mengelola kelas karena kelas merupakan lingkungan 

belajar yang perlu diorganisasi. Lingkungan yang baik ialah yang bersifat 
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menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan rasa aman dan 

kepuasan dalam mencapai tujuan. 

c. Guru sebagai mediator dan fasilitator 

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan 

alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Memilih 

dan menggunakan media pendidikan harus sesuai dengan tujuan, metode, 

evaluasi, dan kemampuan guru serta minat dan kemampuan siswa. 

Sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar 

yang kiranya berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses 

belajar mengajar. 

d. Guru sebagai evaluator 

Dalam proses belajar mengajar, guru hendaknya menjadi seorang evaluator 

yang baik. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan 

yang telah dirumuskan itu tercapai atau tidak, apakah materi yang diajarkan 

sudah dikuasai atau belum oleh siswa, apakah metode yang digunakan sudah 

cukup tepat. 

Dengan penilaian, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, 

penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode 

mengajar. Tujuan lain dari penilaian diantaranya ialah untuk mengetahui 

kedudukan siswa di dalam kelas atau kelompoknya. Dengan penilaian guru dapat 

mengklasifikasikan apakah seorang siswa termasuk kelompok siswa yang pandai, 
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sedang, kurang, atau cukup baik di kelasnya jika dibandingkan dengan teman-

temannya. 

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan 

kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan 

dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan 

belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. 

Hal ini menuntut perubahan-perubahan dalam pengorganisasian kelas, 

penggunaan metode mengajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan 

karakteristik guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Guru berperan 

sebagai pengelola proses belajar mengajar, bertindak selaku fasilitator yang 

berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif sehingga 

memungkinkan proses belajar mengajar, mengembangkan bahan pelajaran 

dengan baik, dan meningkatkan kemampuan siswa untuk menyimak pelajaran dan 

menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang harus mereka capai. 

C. Perkembangan Psikologi Siswa 

Proses pembelajaran tidak lepas dari faktor siswa sebagai pribadi yang 

sedang berkembang, baik fisik  maupun psikis (Hariyadi dkk, 1999). Secara fisik 

siswa SMP sedang dalam masa pertumbuhan menuju pematangan fisik baik 

secara anatomi maupun segi fungsionalnya. Secara psikis SMP sedang 

berkembang dalam rangka menuju pematangan emosionalnya. Oleh karena itu 

prinsip–prinsip psikologi juga tidak begitu saja diabaikan dalam proses 

 



 19

pembelajaran, agar nantinya sesuai dengan perkembangan kognitif psikologi 

siswa SMP tersebut. 

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa usia siswa kelas VII 

SMP Negeri 3 Bantarbolang berkisar antara 11 – 14 tahun. Piaget (dalam 

Sarwono, 2002; Makmun, 2001 dan Dalyono, 2001) mengkategorikan usia 11-

14 tahun masuk pada tahap – tahap perkembangan kognitif, yaitu : 

a. Tahap Kongkret Operasional (7-11 tahun). 

Pada tahap ini anak sudah mampu membuat hubungan-hubungan yang 

lebih rumit melalui kegiatan mentalnya untuk mengoperasikan kaidah-

kaidah logika meskipun masih terikat dengan obyek yang bersifat kongkret. 

Anak mulai berkurang rasa egosentrisnya dan lebih sosiosentris (anak mulai 

membentuk peer group). 

Pada tahap ini anak mulai mengembangkan tiga macam operasi 

berpikir, yaitu : 

1) Identitas : mengenali sesuatu 

2) Negasi  : mengingkari sesuatu 

3) Resiprokasi : mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal 

b. Tahap formal operasional (11 tahun – dewasa) 

Tahap ini merupakan tahap puncak di mana anak mencapai 

kemampuan untuk berfikir sistematik. Pemikiran sistematis ini berlaku 

terhadap hal – hal abstrak dan menyusun hipotesis. Perilaku kognitif yang 

nampak antara lain : 
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1) Kemampuan dalam berfikir hipotetik-deduktif (hypothetic deductive 

thinking) 

2) Kemampuan mengembangkan suatu kemungkinan berdasarkan  dua atau 

lebih kemungkinan yang ada (a combinational analysis) 

3) Kemampuan mengembangkan  suatu proporsi atau dasar proporsi yang 

diketahui (proportional thinking). 

4) Kemampuan menarik generalisasi dan inferensasi dari berbagai kategori 

obyek yang beragam. 

Dilihat dari klasifikasi tahap perkembangan tersebut di atas, siswa usia 

11-14 tahun mulai senang membentuk kelompok-kelompok sebaya (peer 

group) dalam menerima sesuatu hanya dengan memahaminya sebagaimana 

yang tampak / sebagaimana kenyataan yang mereka alami saja. Cara berfikir 

individu kongkret belum menangkap yang abstrak meskipun sudah mulai 

nampak sistematis dan logis. Selain itu siswa usia 11-14 tahun sudah 

mampu berpikir secara hipotetik-deduktif dan mampu mengembangkan 

suatu kemungkinan berdasarkan dua atau lebih kemungkinan yang ada. 

D. Dinamika Kelompok dalam Pembelajaran (Group Learning) 

Seperti terlihat pada perkembangan kognitif tahap konkret operasional (7-11 

tahun), pada tahap ini anak sudah mampu membuat hubungan-hubungan yang 

lebih rumit melalui kegiatan mentalnya untuk mengoperasikan kaidah-kaidah 

logika meskipun masih terikat dengan obyek yang bersifat kongkret. Siswa usia 

11-14 tahun secara psikis mempunyai keinginan untuk membentuk kelompok 

 



 21

sebaya (peer group). Adanya keinginan siswa secara psikis untuk membentuk 

kelompok dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pendidikan. Jhonson dan Smith 

(1991, dalam Lie, 2002) menyatakan bahwa kegiatan pendidikan adalah suatu 

proses sosial yang tidak dapat terjadi tanpa interaksi antar pribadi. Belajar adalah 

suatu proses pribadi tetapi juga proses sosial yang terjadi ketika masing-masing 

pribadi berhubungan dengan pribadi yang lain serta membangun pengertian dan 

pengetahuan bersama. 

Sebagai makhluk sosial, siswa juga tidak lepas dari lingkungan sosial 

dimana ia berinteraksi nantinya. Penciptaan lingkungan sosial di kelas dilakukan 

melalui interaksi tatap muka antara guru dengan siswa yang secara terus menerus 

saling mengembangkan perilaku komunikasi. 

Proses pembelajaran meliputi pendekatan hubungan interpersonal. Dengan 

demikian partisipasi siswa dalam kelas merupakan bagian dari pendekatan 

hubungan interpersonal tersebut (Eko Siswoyo dkk, 1999). Meskipun pengaruh 

pengajaran yang diterima oleh setiap siswa bersifat individual, namun proses 

pembelajaran itu sendiri dapat dilakukan dalam bentuk kelompok. 

Dalam model pembelajaran kelompok (cooperative learning) perlu dibuat 

persiapan dan penyusunan tugas sedemikian rupa, sehingga masing-masing 

anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya agar tugas selanjutnya 

dapat dilaksanakan (Lie, 2002). 

Scott Gordion (1991, dalam Lie, 2002) berpendapat bahwa pada dasarnya 

manusia senang berkumpul dengan yang sepadan dan membuat jarak dengan 
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yang berbeda. Namun pengelompokkan dengan  orang lain yang sepadan dan 

serupa ini bisa menghilangkan kesempatan anggota kelompok untuk memperluas 

wawasan dan memperkaya diri, karena dalam kelompok homogen tidak terdapat 

banyak perbedaan yang bisa mengasah proses berpikir, bernegosiasi, 

beragumentasi dan berkembang. 

Tujuan belajar mengajar secara ideal adalah agar siswa dapat menguasai 

bahan yang diajarkan sepenuhnya melalui proses belajar mengajar (Sudjana, 

1989). Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran di atas diperlukan pendekatan 

dan model pembelajaran yang sesuai. 

Dengan dasar-dasar tersebut diatas, maka jelas bahwa model pembelajaran 

yang digunakan dalam pembelajaran siswa hendaknya sesuai dengan tingkat 

perkembangan kognitif siswa. Sebagai contoh keadaan siswa SMP yang masih 

suka bermain-main dan membentuk peer group dalam pergaulannya dapat 

dijadikan dasar dalam menggunakan model pembelajaran yang melibatkan 

kelompok kecil dan mengajak mereka untuk bermain sambil belajar. Oleh karena 

itu salah satu model yang diperkirakan dapat digunakan dalam pembelajaran 

siswa SMP adalah dengan role playing. 

E. Role Playing sebagai Model Pembelajaran di Kelas 

Model role playing atau bermain peran adalah suatu cara penguasaan bahan-

bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. 

Pengembangan imajinasi dan penghayatan itu dilakukan dengan memerankannya 

sebagai tokoh hidup atau benda mati (Depdikbud, 1987 dalam Prasetyo, 2001). 
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Role playing merupakan suatu aktivitas yang dramatik, biasanya ditampilkan oleh 

sekelompok kecil siswa, bertujuan mengeskploitasi beberapa masalah yang 

ditemukan untuk melengkapi partisipan dan pengamat dengan pengalaman belajar 

yang nantinya dapat meningkatkan pemahaman mereka (Sharan and Yael, 1976). 

Sebagai suatu model pembelajaran role playing mempunyai beberapa 

kelebihan dan kekurangan (Djamarah dan Aswan, 1997: Hasibuan dan 

Moedjiono, 1995 : Prasetyo, 2001) 

a. Kelebihan role playing 

1) Siswa melatih dirinya untuk memahami, mengingat dan menghayati isi 

cerita yang harus diperankan. 

2) Siswa akan terlatih berinisiatif dan berkreasi. 

3) Kegiatan ini menyenangkan, sehingga siswa akan wajar terdorong untuk 

berpartisipasi. 

4) Kerja sama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina sebaik mungkin, 

sehingga interaksi siswa terjadi dengan baik. 

5) Siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung 

jawab dengan sesama. 

6) Memvisualisasikan hal-hal yang abstrak. 

7) Melatih berfikir kritis karena siswa terlibat dalam analisa proses. 

8) Menimbulkan respon positif dari siswa yang lamban, kurang cakap dan 

kurang memotivasi. 
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9) Bakat yang ada pada diri siswa dapat dipupuk, sehingga dimungkinkan 

akan muncul bibit seni drama di sekolah. 

b. Kekurangan role playing 

1) Sebagian besar siswa yang tidak bermain peran dapat menjadi kurang 

aktif, dengan itu siswa mempersiapkan diri untuk bermain peran yang 

ditugaskan oleh guru dengan memotivasi siswa dengan suatu penilaian 

sehingga siswa aktif dan serius menjalankannya. 

2) Banyak memakan waktu, baik persiapan dalam rangka memahami isi 

maupun pada pelaksanaan pertunjukkan. Maka guru memotivasi siswa 

yaitu dengan memberikan suatu penegasan agar serius dalam melakukan 

kegiatan tersebut. 

3) Memerlukan tempat yang cukup luas, jika tempat bermain sempit menjadi 

kurang bebas, dengan itu dapat menggunakan ruangan lain seperti aula, 

tapi dengan ruangan kelas siswa dapat berkonsentrasi penuh pada 

pelajaran dan model yang digunakan. 

4) Sering  kelas lain terganggu oleh suara para pemain dan penonton yang 

kadang bertepuk tangan, tertawa dan lain sebagainya. Maka guru 

memberikan batasan siswa dalam memberikan suport tersebut dengan 

alasan dapat mengganggu kelas lain. 

5) Menuntut imajinasi siswa dan guru, dengan begitu siswa dapat 

sepenuhnya mengerti dan memahami suatu materi dengan model tersebut. 
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Role playing  sebagai salah satu teknik pembelajaran yang mampu 

menuntun siswa dalam memahami suatu konsep. Sharan dan Yael (1976) 

berpendapat bahwa pelaksanaan role playing  didasarkan pada asumsi bahwa 

siswa harus menemukan sendiri aplikasi dari rangkaian hubungan yang 

ditampilkan. Semua pemain dan observer bersama-sama menganalisa dan 

mendiskusikan permainan tersebut termasuk di dalamnya hal – hal yang terlibat, 

fungsinya, proses yang ditampilkan, asumsi dan perasaan pemain seperti yang 

telah digambarkan. Menurut Shaftels (1974) dalam Joyce dan Weil (1980) ada 

sembilan langkah pelaksanaan role playing : 

1. Memotivasi kelompok, yaitu membagi kelompok peran dan melibatkan siswa 

memperkenalkan suatu masalah. 

2. Memilih pemeran, yaitu siswa dan guru menguraikan karakter yang mereka 

pilih serta dimulainya permainan, guru menugaskan suatu peran siswa yang 

dilibatkan. 

3. Menyiapkan pengamat, yaitu mengamati jalannya kegiatan oleh guru. 

4. Menyiapkan tahap-tahap permainan peran, yaitu guru menjelaskan tahap-

tahap permainannya dan menyiapkan naskah. 

5. Menetapkan pemain peran masing-masing kelompok. 

6. Mendiskusikan dan mengevaluasi oleh guru dan siswa dalam penafsiran 

peran. 

7. Menampilkan kembali peran yang diemban. 

8. Mendiskusikan dan evaluasi peran. 
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9. Berbagai pengalaman dan menarik kesimpulan. 

Pidarto (1990) dalam Prasetyo (2001) mengemukakan model role playing 

dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang sedang 

dipelajari, bahwa dalam melakukan peran suatu kasus pada materi pelajaran yang 

sedang dibahas. Para siswa diharapkan dapat menghayati kejadian itu, sehingga 

pemahaman dan sikap mereka terhadap mata pelajaran PS-Ekonomi  semakin 

meningkat. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model role playing  

banyak melibatkan siswa untuk beraktivitas dalam pembelajaran, sehingga akan 

memberikan suasana yang menggembirakan sehingga siswa senang dan antusias 

dalam mengikuti pelajaran. Menurut Djamarah dan Zain (2002) tujuan yang 

diharapkan dengan penggunaan model role playing antara lain : 

a. Agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain. 

b. Dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab. 

c. Dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi kelompok 

secara spontan. 

d. Merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. 

Dengan demikian, kesan yang didapat siswa tentang materi pelajaran yang 

sedang dipelajari lebih kuat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil 

belajarnya. 
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F. Peran Media dalam Pembelajaran 

Pengajaran adalah suatu sistem, artinya suatu keseluruhan yang terdiri dari 

komponen-komponen yang berinterelasi dan berinteraksi antara satu dengan yang 

lainnya (Hamalik, 2001). Salah satu komponen pengajaran adalah adanya media 

pengajaran. Dalam model pembelajaran role playing digunakan media bantu 

berupa kartu peran (role card) yaitu sepotong kertas berukuran tertentu yang 

memuat nama peran yang harus  dimainkan, dan dipakai sebagai identitas dengan 

dikalungkan. 

Dale (1975 dalam Ali, 1987) memandang bahwa nilai media dalam 

pengajaran diklasifikasikan berdasar pengalaman. Pengalaman itu mempunyai 12 

tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi nilainya adalah pengalaman yang paling 

kongkrit, sedangkan yang paling rendah adalah pengalaman yang paling abstrak. 

Klasifikasi pengalaman  tersebut dibuat dalam bentuk kerucut pengalaman (the 

cone of experiences) seperti pada gambar 1. 
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Gambar 1  : Diagram kerucut pengalaman (The come of experiences ). 
(Dale, 1975 dalam Ali 1987) 

 
Berdasarkan kerucut pengalaman Dale, pengalaman yang paling tinggi 

nilainya adalah pengalaman langsung, yaitu pengalaman yang diperoleh dari hasil 

kontrak langsung dengan lingkungan, obyek binatang, manusia dan sebagainya, 

dengan cara melakukan perbuatan langsung. Pengalaman yang disimulasi adalah 

pengalaman yang diperoleh dari kontak melalui model benda tiruan atau simulasi.  

Pengalaman yang didramatisasi yaitu pengalaman yang diperoleh melalui 

permainan (permainan pengajaran) sandiwara boneka, permainan peran dan 

drama sosial atau psikologis. Demonstrasi yaitu pengalaman diperoleh melalui 

pertunjukan. Karya wisata melalui kunjungan ke museum, kebun binatang, kantor 

pemerintahan, televisi pendidikan melalui siaran – siaran pendidikan: gambar 
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1. Simbol verbal 

2. Simbol visual 

3. Radio dan kaset 

4. Gambar diam 

5. Gambar bergerak 

6. Televisi pendidikan 

7. Eksibisi 

8. Karya wisata 

9. Demontrasi 

10. Pengalaman yang didramatisasi 

11. Pengalaman yang disimulasi 

12. Pengalaman langsung 
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bergerak melalui gambar / film hidup atau bioskop; gambar diam melalui gambar 

mati, slide, atau fotografi; radio dan kaset melaui kaset atau radio pendidikan; 

simbol visual melalui simbol yang dapat dilihat seperti grafik, bagan, atau 

diagram, simbol verbal diperoleh melalui penuturan kata-kata. 

Ternyata pengajaran dengan menggunakan penuturan kata-kata atau 

ceramah mempunyai nilai sangat rendah dalam alur pengalaman manusia. Oleh 

karena itu, agar pengajaran dapat memberikan pengalaman yang lebih berarti bagi 

siswa, perlu dipikirkan bentuk media/metode tertentu yang dapat membawa anak 

kepada pengalaman yang lebih kongkrit. Penggunaan kartu peran (role card) 

sebagai salah satu media pembantu dalam belajar sangat menunjang. Apalagi 

diperankan, sehingga berkesan hidup, bergerak, serta dapat diamati langsung, 

sehingga membantu siswa dalam menganalogikannya dengan organ yang terlibat 

pada peristiwa yang diperankan. 

G. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif  bila seluruh komponen 

yang berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar saling mendukung dalam 

rangka mencapai tujuan. Komponen – komponen yang berpengaruh dalam proses 

belajar mengajar dapat digambarkan pada gambar 2, sebagai berikut : 
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Gambar 2  : Bagan yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

(Purwanto, 2002) 

Instrumen Input 

Teaching Learning Process 

Environmental Input 

Raw. Input Output 

 
Skema pada gambar 2 tersebut menggambarkan bahwa hasil belajar siswa 

akan bergantung pada beberapa komponen berikut : 

a. Raw Input 

Pada proses pembelajaran yang dimaksud Raw Input atau masukan 

mentah adalah siswa. Faktor dari siswa yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

belajar adalah bakat, minat, kemampuan dan motivasi untuk belajar. 

b. Instrumen Input 

Instrumen Input pada proses pembelajaran meliputi guru, metode, 

kurikulum dan sarana. Kurikulum mencakup landasan program dan 

pengembangan silabus serta pedoman pelaksanaannya. Silabus berisi materi 

atau bahan kajian yang telah disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. 

Guru bertugas membimbing dan mengarahkan cara belajar siswa agar 

memperoleh hasil yang optimal. Besar kecilnya peranan guru tergantung pada 

penguasaan materi, metodologi, pendekatan dan motivasi yang diberikan pada 

siswa. Sarana pembelajaran antara lain buku pelajaran, alat peraga, alat 
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praktek, ruang belajar, laboratorium daan perpustakaan. Komponen yang 

merupakan Instrumen input  sangat berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran. Pembelajaran akan berhasil apabila interaksi antara faktor satu 

dengan yang lain sangat erat. 

c. Environmental Input 

Environmental Input  meliputi lingkungan alam dan lingkungan sosial 

budaya. Pengaruh lingkungan sangat besar dalam proses pembelajaran.  

d. Teaching – Learning Process 

Proses pembelajaran merupakan  pengalaman yang diperlukan oleh 

siswa agar berhasil memahami konsep malalui bimbingan dan pengarahan 

dari guru. Pengelolaan proses pembelajaran yang baik akan mendukung 

peningkatan hasil berlajar siswa. 

e. Output 

Pada skema tersebut output merupakan siswa yang  telah mendapatkan 

proses pembelajaran oleh guru sehingga dalam diri siswa menghasilkan 

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap. 

Berdasarkan skema tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan 

hasil belajar, nampak bahwa pada instrumen input guru merupakan salah satu 

komponen yang menentukan keberhasilan siswa, karena guru mengelola 

komponen lainnya sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

Menurut Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas, Siskandar  (Kompas 30 

April 2000, hal 11) bahwa proses pembelajaran saat ini masih berjalan satu arah 
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yang didominasi oleh guru. Dinyatakan lebih lanjut bahwa guru jarang 

menciptakan model pembelajaran dengan pengamatan langsung, percobaan, 

ataupun simulasi. Akibatnya, pelajaran Ekonomi kebanyakan dipandang sebagai 

pelajaran hafalan. Hal ini menuntut guru untuk melaksanakan berbagai upaya 

dalam membangkitkan motivasi belajar. Berbagai model dapat digunakan untuk 

menanamkan konsep-konsep Ekonomi kepada siswa. 

Sampai saat ini guru masih merupakan sumber yang tidak tergantikan 

dalam pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu setiap guru harus meningkatkan 

ilmu pengetahuannya, namun demikian, sebagai manusia guru juga mempunyai 

keterbatasan tertentu baik dari sisi ruang maupun waktu, apalagi dengan 

kamajuan IPTEK. Cepatnya informasi teknologi yang dirasakan sekarang ini 

cenderung belum dapat dikuasai, akibatnya dalam kelas, sehingga perlu 

memberikan ketrampilan pada siswa agar mereka aktif dalam memperoleh ilmu 

pengetahuan. Salah satu cara adalah melalui model role playing, yang 

menekankan peran dan partisipasi siswa dalam pembentukan pengetahuan selama 

proses pembelajaran. 

H. Materi Pokok Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Ekonomi  

Dalam skripsi ini materi yang akan dibahas meliputi : 

1. Pengertian Manusia sebagai Makhluk Sosial (Homo Socialis) 

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial (Homo Social), tidak 

dapat hidup tanpa orang lain. Mungkin ada manusia yang bisa mencari makan 

sendiri, tetapi bukan berarti ia bisa hidup tanpa orang lain. Manusia yang 
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normal sepanjang hidupnya tetap membutuhkan orang lain untuk saling 

berkomunikasi. Ia juga membutuhkan orang lain untuk meneruskan garis 

keturunannya, bahkan ketika meninggal, ia membutuhkan orang untuk 

mengurus jenazahnya dengan baik. Jadi, manusia sebagai makhluk sosial 

adalah manusia yang tindakan hidupnya lebih bermakna sosial daripada 

individual. 

2. Pengertian Manusia sebagai Makhluk Ekonomi (Homo Economicus) 

Menurut Winardi, manusia ekonomi (homo economicus) adalah manusia 

yang dalam melakukan tindakan sekonomi di dorong oleh kepentingan sendiri 

dan bertindak berdasarkan asas atau prinsip ekonomi. 

Berdasarkan pengertian diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan manusia ekonomi atau homo economicus adalah seseorang 

atau sekelompok orang yang dalam melakukan tindakan ekonominya 

melakukan secara efisien, kata efisien menunjukkan perbandingan optimal 

antara pengorbanan dengan hasil, artinya manusia selalu ingin mencapai hasil 

yang sebanyak mungkin dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. 

Perlu kita ketahui bahwa manusia diperbolehkan memenuhi kebutuhan 

hidupnya sebagai homo economicus. Namun, usaha pemenuhan kebutuhan 

tersebut jangan sampai mengganggu kebutuhan yang sangat penting. Sebagai 

homo economicus, manusia harus bertindak secara rasional dalam perilaku 

sehari – hari. 

 



 34

Adapun, ciri-ciri makhluk ekonomi (homo economicus), antara lain 

sebagai berikut : 

1). Melakukan tindakan ekonomi secara efisien, artinya manusia harus 

mempertimbangkan pengorbanan dan hasil yang diperoleh. Manusia 

melakukan tindakan ekonomi dikatakan rasional apabila hasil yang 

diperoleh lebih besar dari pengorbanan yang harus dilakukan. 

2). Tindakan ekonomi yang dilakukan berdasarkan dorongan kepentingan 

sendiri untuk memperoleh pendapatan 

Berdasarkan pengertian dan ciri – ciri manusia ekonomi, bahwa 

melakukan tindakan ekonomi yang berdasarkan prinsip ekonomi akan 

membuat orang menjadi individualis dan materialis. Hal ini harus 

dihindari karena kita hidup alam lingkungan masyarakat yang menuntut 

untuk berbuat sosial. Untuk itu kita dalam melakukan tindakan ekonomi 

harus berdasarkan prinsip ekonomi. Akan tetapi, dalam kehidupan 

masyarakat kita tidak boleh mengabaikan etika dan norma dalam 

masyarakat. 

3. Manusia sebagai Makhluk Ekonomi dan Makhluk Sosial 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dituntut untuk berperan aktif sebagai 

makhluk ekonomi dan makhluk sosial yang bermoral. Adapun arti manusia 

yang bermoral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang 

memiliki budi pekerti baik. Jadi, manusia bermoral adalah manusia yang 

memiliki etika, nilai – nilai dan mengenal tata cara hidup yang baik. 
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Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa manusia 

sebagai makhluk individu yang sekaligus juga sebagai makhluk sosial, 

sepanjang hidupnya tidak lepas dari kebutuhan. Sebagai makhluk ekonomi, 

manusia akan selalu bertindak berdasarkan prinsip ekonomi. Sedangkan 

sebagai makhluk sosial, manusia akan bertindak berdasarkan kepentingan 

anggota masyarakat yang lain. Akan tetapi, jika manusia hanya bertindak 

berdasarkan pada prinsip ekonomi saja, cenderung membuat manusia lupa 

pada kedudukannya sebagai makhluk sosial, demikian juga sebaliknya. 

Dengan demikian, seseorang harus mampu menempatkan diri sebagai 

makhluk ekonomi dan makhluk sosial yang seimbang, lebih dari itu, tindakan 

sebagai makhluk ekonomi dan sekaligus makhluk sosial harus dilandasi 

dengan moral yang baik. 

4. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Manusia dalam Memenuhi Kebutuhan 

Hidupnya. 

Kebutuhan manusia bermacam – macam dan jumlahnya tidak terbatas. 

Jika suatu jenis kebutuhan dapat dipenuhi maka akan timbul kebutuhan lain 

yang tinggi tingkatannya. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan membeli 

barang dan jasa. Sehingga manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya 

dengan cara membeli barang dan jasa. 

Kebutuhan, manusia semakin lama semakin bertambah, karena 

peradabannya yang semakin maju. Misalnya jika dulu kita sudah punya TV 
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hitam putih, dan sekarang ada TV berwarna, maka kepuasannya hilang dan 

ingin memiliki TV berwarna. 

Di samping semakin maju peradabannya, jumlah manusia di dunia juga 

bertambah banyak, akibatnya jumlah kebutuhannya semakin bertambah pula. 

Akan tetapi kebutuhan yang tidak terbatas itu tidak diimbangi oleh alat 

pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu manusia akan 

berusaha memperbanyak alat pemuas kebutuhan baik berupa barang dan jasa. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manusia selalu berusaha 

memenuhi kebutuhannya. Mengapa manusia selalu berusaha memenuhi 

kebutuhannya? 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya, yaitu : 

a. Alam (tempat) 

Keadaan alam dan tempat masyarakat hidup mempengaruhi jenis 

barang dan jasa yang dibutuhkan serta orientasi kerjanya. 

b. Adat istiadat 

Adat istiadat mempunyai peranan yang besar dalam mempengaruhi 

kehidupan seseorang. Adab istiadat biasanya diturunkan secara turun – 

temurun sebagai norma dalam masyarakat. 
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c. Kelas Sosial 

Kelas sosial dalam masyarakat terbentuk berdasarkan kekayaan, 

jabatan dan pendidikan. Setiap anggota dalam kelas sosial memiliki anggota 

yang mempunyai minat, kekayaan / jabatan yang sama. 

d. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan penemuan 

baru, sehingga orang ingin memilikinya. 

e. Pekerjaan 

Kebutuhan seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaanya. Kebutuhan 

seorang petani akan berbeda dengan kebutuhan seorang nelayan. 

Demikian juga seorang tukang batu berbeda kebutuhannya dengan 

pedagang. 

f. Sifat Alami Manusia 

Sifat manusia ingin lebih dari yang lain. Mereka juga selalu merasa 

kurang puas, apabila jika mempunyai pendapatan yang tinggi maka ia 

akan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. 

g. Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi seseorang akan ditentukan oleh tingkat 

pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang semakin banyak 

seseorang, ia akan berusaha memenuhi kebutuhannya. 
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h. Perdagangan Internasional 

Adanya perdagangan internasional menyebabkan masuknya barang–

barang dari luar negeri ke dalam negeri. Banyak orang yang ingin 

memilikinya, misalnya : kebutuhan akan komputer, mobil, dan sepeda 

motor. 

I. Hubungan Model Pembelajaran Role Playing dengan Materi Pokok Manusia 
sebagai Makhluk Sosial dan Ekonomi 

 
Model pembelajaran Role Playing  dapat digunakan dalam beberapa mata 

pelajaran, salah satunya adalah pelajaran PS – Ekonomi materi pokok Manusia 

sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Dengan menggunakan role playing 

menyebabkan timbulnya keberanian menyatakan pendapat, meningkatkan 

kesadaran akan adanya hubungan antara yang diperankan dengan masalah 

kehidupan masyarakat yang sebenarnya dan juga memudahkan mengingat materi 

pelajaran.  

Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa agar menjadi makhluk sosial dan 

makhluk ekonomi. Siswa dapat saling membantu antara yang satu dengan yang 

lainnya, dan akan selalu merupakan homo sosialis atau makhluk sosial, sehingga  

hampir di  setiap  bidang  kehidupan kita memerlukan kehadiran orang lain. 

Beberapa ciri-ciri makhluk sosial dan ekonomi dapat dikembangkan dengan 

model role playing, diantaranya yaitu : 
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1. Melatih siswa saling membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, untuk 

berteman, untuk bersaing dalam menyelesaikan materi pelajaran yang 

dipelajari. 

2. Dengan bersosialisasi agar siswa bertindak dan bersikap sesuai dengan nilai 

dan norma yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

3. Sebagai makhluk sosial, siswa diharapkan agar senang melaksanakan 

kerjasama dan saling menolong baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun 

masyarakat. 

4. Dalam pembelajaran dengan model role playing siswa belajar untuk 

menghargai pendapat teman dan belajar untuk bekerja sama dalam 

menyelesaikan suatu tugas sehingga dapat menambah pengalamannya dalam 

belajar. 

5. Melatih siswa untuk memenuhi kebutuhan belajarnya ia harus bertindak 

secara rasional, memiliki informasi lengkap dan mengoptimalkan tujuan yang 

ingin dicapai mengenai materi yang dipelajarinya. 

6. Model pembelajaran role playing juga menekankan pada siswa untuk 

memenuhi kebutuhan belajar yang diinginkan, salah satu bentuk sumber 

dayanya adalah harus bekerja yaitu belajar dengan keras. 

7. Dengan model pembelajaran role playing diharapkan siswa belajar dalam 

melakukan tindakan ekonomi harus bertindak efisien, artinya harus 

mempertimbangkan pengorbanan dan hasil yang diperoleh dalam belajar. 

 



 40

Oleh karena itu model pembelajaran role playing tepat jika diterapkan pada 

materi pokok manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi karena dapat 

membantu mengembangkan kreativitas siswa, menyebabkan timbulnya 

keberanian menyatakan pendapat, meningkatkan kesadaran akan adanya 

hubungan antara yang diperankan dengan masalah kehidupan masyarakat, 

kehidupan sehari-hari yang sebenarnya dan juga memudahkan mengingat materi 

pelajaran, sehingga dapat melancarkan proses belajar mengajar dan hasilnya dapat 

maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

J. Kerangka Berpikir 
 

Dalam pembelajaran dengan model role playing  ada beberapa ciri – ciri 

manusia sebagai makhluk sosial yang dapat dikembangkan. Dalam role playing 

siswa belajar untuk berani menyatakan pendapat, meningkatkan kesadaran akan 

adanya hubungan antara yang diperankan dengan masalah kehidupan sehari – hari 

dan kehidupan masyarakat yang sebenarnya sehingga mengajarkan siswa untuk 

menghargai pendapat orang lain, saling tolong menolong dan bekerja sama, baik 

di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dengan bersosialisasi 

dengan orang lain yang didalamnya terdapat aturan, nilai dan norma siswa belajar 

berusaha melaksanakan pengendalian, diri, karena di dalam masyarakat terdapat 

pengawasan sosial dan tekanan sosial yang terjadi dalam lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Siswa belajar untuk menaati semua peraturan yang 

berlaku, sebab jika melanggar norma sosial / peraturan yang berlaku akan 

mendapatkan sanksi. 
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Pembelajaran dengan model role playing juga dapat mengembangkan, ciri-

ciri manusia sebagai makhluk ekonomi. Dalam pembelajaran dengan model role 

playing siswa belajar untuk melakukan tindakan dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari secara efisien. Siswa juga belajar untuk melakukan tindakan ekonomi  

dilakukan  atas  dasar kepentingan sendiri bukan karena faktor lain. 

Hubungan antara pembelajaran role playing dengan materi pokok manusia 

sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ekonomi yang dapat 

mengembangkan ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk 

ekonomi dapat dilihat pada bagan sebagai berikut : 
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Gambar 3. Skema Kerangka Berpikir Model Pembelajaran role playing 
pada materi pokok manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Lokasi Penelitian dan Karakteristik Subjek Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bantarbolang yang 

beralamat di Desa Suru Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang kelas 

VIIA yang berjumlah 43 siswa terdiri dari 22 siswa perempuan dan 21 siswa 

laki-laki. Pengambilan subjek penelitian didasarkan dari hasil observasi awal 

yang dilakukan di kelas VII A SMP Negeri 3 Bantarbolang, dimana proses 

belajar siswa kelas VII A belum optimal, ditandai dengan banyak siswa yang 

pasif dalam proses pembelajaran. Proses pembelajarannya masih didominasi 

oleh guru, guru cenderung lebih banyak ceramah dalam menyampaikan 

materinya dan hasil belajar yang rendah.  

 

B. Faktor yang diteliti  

Faktor yang diteliti penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada 

pembelajaran P-S Ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran role 

playing pada materi pokok manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. 

 

 

 

 43



 

C. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Proses 

penelitiannya direncanakan terdiri dari dua siklus. Pada siklus pertama terdiri 

dari dua pertemuan, siklus kedua terdiri dari satu kali pertemuan, dan masing-

masing kegiatan tatap muka adalah satu jam pelajaran. Dalam penelitian ini 

peneliti berperan sebagai pengajar yang berkolaborasi dengan melibatkan guru 

mata pelajaran untuk bersama-sama melakukan penelitian. Dalam penelitian 

ini tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan dan refleksi.  

Keempat tahap dalam penelitian tindakan kelas ini secara skematis 

dapat disajikan dalam skema sebagai berikut :  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(Priyono dan Djunaedi, 2001 : 12)  

Gambar 4. Skema Siklus Penelitian Tindakan Kasus  
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D. Prosedur Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini adalah terdiri dari dua tahap yaitu 

persiapan dan pelaksanaan penelitian :  

1. Persiapan  

Pada tahap persiapan ini yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

a. Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah melalui 

wawancara dengan guru mata pelajaran ekonomi bersama-sama untuk 

menentukan bentuk pemecahan masalah berupa penerapan 

pembelajaran role playing pada materi pokok manusia sebagai 

makhluk sosial dan ekonomi.  

b. Mempersiapkan perangkat pembelajaran (membuat rencana 

pembelajaran)  

c. Menyusun lembar observasi untuk siswa dan guru  

d. Menyusun kisi-kisi instrumen tes uji coba  

e. Menyusun soal tes berupa tes tertulis pilihan ganda 

f. Melakukan uji coba soal yang akan digunakan sebagai alat ukur hasil 

belajar siswa, uji coba dilakukan di luar sampel penelitian. Uji coba 

dilaksanakan di kelas VII C dengan item soal 50.  

g. Menganalisis hasil uji coba meliputi : validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya pembeda soal.  

 

 

1) Validitas  
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Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2001). Dalam hal 

ini untuk mengetahui validitas instrumen dinyatakan dengan rumus :  

  rxy  =  ( )( )
( ){ } ( ){ }2222 YYNXXN

YXXYN

∑−∑∑−∑

∑∑−∑  

Keterangan :  

rxy  = koefisien variabel X dan Y  

N  = jumlah responden  

ΣXY =  jumlah perkalian X dan Y  

ΣX = jumlah skor benar  

ΣY = jumlah skor total  

ΣX2 = jumlah skor benar yang dikuadratkan  

ΣY2 = jumlah skor total dikuadratkan  

Kriteria : 

Apabila rhitung > rtotal  maka butir soal valid.  

Dari hasil uji coba yang terdiri dari 50 soal terdapat 5 nomor 

soal yang tidak valid yaitu soal nomor 5, 13, 17, 34, 38 sehingga 

secara keseluruhan dari 50 soal yang diuji cobakan 45 soal yang valid 

yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.  

 

2) Reliabilitas 
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Reliabilitas suatu tes adalah tingkat keajegan suatu tes, yakni 

sejauhmana tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg 

atau konsisten (Arikunto, 2002). Reliabel tes dalam penelitian ini diuji 

dengan menggunakan rumus :  

  r11 = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∑−
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

− Vt
pqVt

k
k

1
 

Keterangan : 

r11  = Reliabilitas instrumen  

k  = Banyaknya butir soal  

p  = Proporsi subjek yang menjawab item benar  

q  = Proporsi subjek yang menjawab item salah  

vt  = Varians total  

(Arikunto, 2002) 

Klasifikasi reliabilitas soal adalah :  

0,800 < r  ≤ 1,000  = sangat tinggi  

0,600 < r  ≤ 0,800  = tinggi  

0,400 < r  ≤  0,600  = cukup  

0,200 < r ≤  0,400  = rendah  

0,00 < r   ≤  0,200  = sangat rendah  

Kriteria :  

Apabila r11 > rtabel dengan taraf 5% maka tes instrumen tersebut 

reliabel.  

(Arikunto, 2001) 
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Dari uji coba 50 soal yang diujicobakan diperoleh reliabilitas 

tes = 0,931. Semua soal reliabel karena r11 > rtabel.  

3) Tingkat Kesukaran Soal  

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak 

terlalu sukar. Dengan mengetahui indeks kesukaran soal dapat 

diperoleh informasi tentang kejelekan soal dan digunakan sebagai 

petunjuk untuk mengadakan perbaikan.  

Tingkat kesukaran butir soal dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut :  

   P  =  
JS
B  

Keterangan :  

P  = indeks kesukaran  

B  = Banyaknya siswa yang menjawab soal benar  

JS  = Jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes  

Kriteria :  

0 – 0,30  = Soal sukar  

0,31 – 0,70  = Soal sedang  

0,71 – 1,0  = Soal mudah  

(Arikunto, 2002 : 213)  

Dari soal yang diujicobakan terdapat soal dalam kategori 

mudah yaitu soal nomer 4, 20, 22, 26, 27, 41, 43, 47. Soal yang 

tergolong dalam  kategori sedang yaitu soal nomor : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 
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32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50. Soal yang 

tergolong kategori sukar yaitu soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50.  

4) Daya Pembeda Soal  

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa 

bodoh  (berkemampuan rendah). Angka yang menunjukkan besarnya 

daya pembeda disebut dengan indeks diskriminasi (Arikunto, 2001). 

Untuk mengetahui daya pembeda soal perlu dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut :  

a) Mengurutkan skor total masing-masing siswa dari yang tertinggi 

sampai yang terendah. 

b) Membagi dua kelompok yaitu kelompok atas dan kelompok bawah  

c) Menghitung soal yang dijawab benar dari masing-masing 

kelompok pada tiap butir soal. 

Untuk mencari daya pembeda (D) digunakan rumus sebagai berikut :  

 D = 
JB
BB

JA
BA

−  

Keterangan :  

D =  Daya pembeda  

BA  = Banyaknya kelompok atas yang menjawab benar  

BB  = Banyaknya kelompok bawah yang menjawab benar  

JA  = Banyaknya kelompok atas 
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JB  = Banyaknya kelompok bawah  

Kriteria : 

0,00 – 0,20 = Kategori soal jelek  

0,21 – 0,40 = Kategori soal cukup  

0,42 – 0,70 = Kategori soal baik  

0,71 – 1,00 = Kategori soal baik sekali  

(Arikunto, 2002) 

Secara rinci hasil rekapitulasi hasil uji coba instrumen dapat 

dilihat pada lampiran 17.  

Dari 50 soal yang diujicobakan diperoleh daya pembeda dalam 

kategori jelek sebanyak 8 soal yaitu soal nomor 1, 3, 21, 28, 29, 30, 35, 

46. 

2. Pelaksanaan  

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 (dua) siklus dan 

jika dipandang perlu bisa ditambah. Tiap siklus dilaksanakan sesuai 

dengan perubahan yang ingin dicapai, seperti apa yang telah didesain 

dalam faktor yang diselidiki. Untuk dapat melihat hasil yang diperoleh 

dari model pembelajaran role playing maka diberikan tes diagnosis yang 

berfungsi sebagai evaluasi awal. Sedangkan observasi awal dilakukan 

untuk dapat mengetahui tindakan yang tepat yang diberikan dalam rangka 

meminimalkan kesalahan tersebut. 

Dari evaluasi dan observasi awal maka dalam refleksi ditetapkan 

bahwa tindakan yang dipergunakan untuk meminimalkan kesalahan siswa 
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dalam pembelajaran dengan role playing adalah melalui pola latihan 

berjenjang yang dilaksanakan di kelas. Penelitian tindakan ini terdiri dari 2 

siklus dengan tahapan sebagai berikut :  

1. Siklus I  

a. Perencanaan tindakan (planning)  

Pada tahap perencanaan ini yang dilakukan peneliti adalah : 

penyusunan rencana pembelajaran, membuat rencana pengajaran, 

mempersiapkan alat untuk implementasi tindakan, mengorganisasi 

siswa menyiapkan naskah untuk role playing, membuat role card 

(kartu peran), membuat LKS dan menyusun alat evaluasi berbentuk 

obyektif tes dan lembar observasi.  

b. Tindakan  

Tahap ini adalah tahap pelaksanaan tindakan dalam siklus I 

yang tersusun sebagai berikut :  

1) Dua hari sebelum proses pembelajaran berlangsung siswa 

diberi tugas untuk membaca materi terlebih dahulu di rumah. 

Siswa atau kelompok yang akan memainkan peran sudah 

ditentukan oleh guru dan sudah ditentukan pula peran yang 

harus dimainkannya. Hal ini agar pemeran dapat 

mempersiapkan diri lebih awal.  

2) Pada saat kelompok yang ditunjuk itu tampil sesuai dengan 

perannya, siswa yang tidak memainkan peran harus mengamati, 

membuat catatan yang perlu didiskusikan dan dianggap 

penting.  
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3) Melalui diskusi dengan bimbingan guru, siswa diajak 

memahami dan menilai tampilan kelompok yang maju. Selain 

itu menjelaskan hubungan peran satu dengan yang lain 

sehingga memperoleh kesatuan setiap sistem.  

4) Menampilkan kembali peran yang diemban (bila didalam 

memainkan perannya tadi masih kurang benar) sesuai hasil 

diskusi dan peran maka, mendiskusikan lagi serta menarik 

suatu kesimpulan atau persamaan persepsi.  

 

c. Observasi  

Pada kegiatan ini peneliti dibantu oleh rekan sebagai 

kolaborator untuk mengetahui efek tindakan pembelajaran yang 

dilakukan selama pelaksanaan tindakan. Aspek yang diamati 

adalah perilaku siswa dan guru selama proses pembelajaran, hasil 

tes siswa pada tiap akhir siklus. Hasil analisis data yang 

dilaksanakan dalam tahap ini digunakan sebagai acuan untuk 

melaksanakan siklus berikutnya.  

d. Refleksi  

Hasil yang didapat dalam tahap observasi dikumpulkan 

serta dianalisis sehingga diperoleh hasil refleksi kegiatan untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi selama menerapkan model role 

playing. Hasil analisis data yang dilaksanakan dalam tahap ini 

digunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus berikutnya.  
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2. Siklus II 

Hasil refleksi analisis data pada siklus I digunakan sebagai 

acuan untuk merencanakan siklus II, dengan memperbaiki kelemahan 

yang ada pada siklus I. Pelaksanakan siklus II sama dengan siklus I. 

E. Data dan Cara Pengambilan Data 

1. Sumber Data : Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

siswa dan guru. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh terdiri dari : 

a. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran  

b. Kinerja guru dalam menerapkan pola pembelajaran role playing 

c. Hasil beiajar siswa meliputi hasil belajar kognitif, afektif dan 

psikomotorik siswa.  

Data - data yang diambil dengan cara : 

1) Data keaktifan siswa diambil dengan mengamati kondisi atau situasi 

pada saat berlangsungnya proses belajar siswa dengan menggunakan 

lembar observasi keaktifan siswa 

2) Data tentang kinerja guru, apakah sudah sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah disusun diambil dengan menggunakan lembar 

observasi kinerja guru 

3) Data tentang hasil belajar siswa diambil dengan memberikan evaluasi 

tes- kepada siswa ditumbuh dengan penilaian keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran bcrlangsung 

F. Metode Pengumpulan Data 
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Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2002 : 125). Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah :  

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data-data tertulis tentang daftar nama siswa, jumlah siswa dan 

data lain yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Metode 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data nama dan jumlah siswa 

SMP Negeri 3 Bantarbolang. 

2. Metode Tes 

Metode tes dalam penelitian ini berupa tes buatan guru untuk 

memperoleh    data hasil pembelajaran siswa  dengan model pembelajaran 

role playing. 

3. Metode Observasi 

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengamati kegiatan siswa dan guru selama proses belajar dengan 

model pembelajaran role playing.  

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan membandingkan hasil belajar sebelum tindakan dengan hasil belajar 

setelah tindakan. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam perhitungan data sebagai berikut : 

a. Menghitung nilai ulangan harian sebelum diadakan tindakan 
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b. Menghitung nilai tes pada siklus I dan siklus II 

c. Menghitung nilai rerata dan persentase hasil belajar siswa sebelum 

tindakan     

d. Menghitung nilai rerata dan persentase hasil belajar siswa siklus I dan 

siklus II untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

Untuk memperoleh nilai rata-rata siswa digunakan dengan rumus 

sebagai berikut: 

 
N
XX ∑

=    

Keterangan : 

X   =  Nilai rerata 

X   =  Jumlah nilai seluruh siswa 

N = Banyaknya siswa yang ikut tes. (Sudjana, 1999:109)  

e. Menghitung data tentang ketuntasan belajar siswa pada nilai ulangan 

sebelum tindakan 

f. Menghitung data tentang ketuntasan belajar siswa siklus I dan siklus II  

Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dihitung dengan 

menggunakan rumus deskriptif persentase sebagai berikut: 

%   = %100x
N
n  

Keterangan :  

%  = Persentase 

n    = Jumlah skor yang diperoleh dari data  

N   = Jumlah skor maksimal (Ali, 1984:184)  
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g. Menghitung data tentang nilai hasil belajar (kognitif) siswa 

Untuk mengetahui nilai hasil belajar (kognitif) siswa dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

Nilai Akhir = 100x
ruhsoalJumlahselu
bbenarJumlahjawa

  (Slameto, 2001:189) 

h. Menghitung data hasil observasi untuk penilaian afektif dan psikomotorik  

Nilai = 100x
alSkorMaksim
hanSkorPerole∑   (Diknas, 2003:14) 

i. Data hasil lembar observasi 

1) Data hasil observasi keaktifan siswa 

Data observasi digunakan untuk menilai kemampuan efektif 

dan psikomotorik siswa. Dalam penilaian hasil belajar efektif dan 

psikomotorik siswa menggunakan skala likert dcngan rentang 4 sampai 

dengan 1. Dalam penelitian ini terdapat 12 aspek yang harus diamati, 

maka skor maksimal adalah 48 dan skor minimal 12.  

Kategori : 

37 – 48  = Amat Baik 

25 – 36  = Baik  

13 – 24   = Kurang Baik 

     <13     = Amat kurang  (Priatiningsih, 2004:13) 

2) Data hasil observasi kinerja guru 

Data hasil observasi kinerja guru ini diambil dengan 

menggunakan lembar  observasi   kegiatan  guru   untuk   memperoleh   

data  tentang kegiatan pada saat menerapkan pembelajaran role playing 

dalam proses pembelajaran. Dalam penilaian terhadap kinerja guru 
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juga digunakan skala likert dengan rentang 4 sampai dengan 1. Dalam 

penelitian ini terdapat 14 aspek yang diamati. Skor maksimum adalah 

56 dan skor minimum adalah 4. 

Kategori : 

52 – 56 = Amat Baik 

47 – 51    = Baik 

42 – 46   = Kurang 

   < 42     = Amat kurang 

H. Indikator Kerja 

Indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sekurang-kurangnya 85% dari keseluruhan siswa yang ada di kelas 

tersebut memperoleh nilai 65 atau mencapai ketuntasan untuk belajar 

kognitif 65 %. (Mulyasa : 99) 

2. Sekurang-kurangnya 75% dari keseluruhan siswa yang ada di kelas 

tersebut mencapai ketuntasan belajar afektif dan psikomotorik 75%. 

(Mulyasa, 2002:101) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Setelah mengadakan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 

role playing pada materi pokok manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi, 

diperoleh data sebagai berikut: 

1. Hasil Penelitian Siklus I Pertemuan ke-1 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini disusun rencana pembelajaran siklus I untuk 

pertemuan ke-1 yang meliputi kompetensi dasar, indikator pencapaian 

hasil belajar, sumber dan bahan, kegiatan belajar mengajar (lampiran 2), 

lembar kerja siswa untuk pertemuan ke-1 yaitu tentang manusia sebagai 

makhluk sosial (lampiran 5), lembar pengamatan aktivitas siswa yang 

akan menunjang pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran role playing. Lembar pengamatan dibuat untuk menilai 

kegiatan belajar siswa (lampiran 8) yang menunjukkan aktivitas dan 

interaksi siswa dalam proses pembelajaran. 

Selain itu disusun juga lembar pengamatan aktivitas guru yaitu 

kegiatan guru dalam melaksanakan pembelajaran (lampiran 11), untuk 

membantu pelaksanaan pengambilan data oleh observer, yang sebelumnya 

sudah diberi penjelasan mengenai kriteria penilaian. 
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b. Pelaksanaan 

Guru terlebih dulu menyiapkan kondisi fisik siswa, yang meliputi 

mengabsen siswa, menyiapkan buku pelajaran, dan membentuk kelompok. 

Pembentukan kelompok yaitu dengan membagi siswa dalam satu kelas 

menjadi 7 kelompok. Pada saat pembagian kelompok siswa ramai sendiri 

sehingga suasana kelas menjadi gaduh. Hal ini dikarenakan siswa belum 

terbiasa untuk belajar berkelompok, sehingga mereka bingung untuk 

menentukan anggota kelompoknya. Guru berusaha menenangkan situasi 

kelas dengan cara menentukan anggota kelompok berdasarkan tempat 

duduk tatap muka yang masing-masing kelompok terdiri dari 6 siswa. 

Guru menyampaikan tujuan proses dan tujuan afektif serta 

menginformasikan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian guru 

melakukan apersepsi, yaitu dengan memberikan gambaran dan contoh-

contoh tentang kegiatan manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan 

sehari-hari. Dan juga guru mulai menyampaikan materi dengan metode 

ceramah yang meliputi manusia sebagai makhluk sosial. 

Setelah proses apersepsi, guru menunjuk kelompok yang sudah 

siap untuk maju di depan kelas memerankan tokoh dalam drama tersebut. 

Tokoh-tokoh dalam pembelajaran role playing siklus I pertemuan ke-1 

yang akan dimainkan oleh siswa dalam tema manusia sebagai makhluk 

sosial. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk memahami perannya 

masing-masing sebelum memulai role playing.  

Masing-masing kelompok dalam memainkan perannya diberikan oleh  
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guru dengan tema yang sama dan dapat dikembangkan sesuai dengan 

kreativitas siswa itu sendiri.  

Setelah permainan role playing selesai dilaksanakan oleh semua 

kelompok, dilanjutkan dengan diskusi. Dalam hal ini guru menyajikan 

lembar kerja siswa yaitu tentang manusia sebagai makhluk sosial 

(lampiran 5) yang telah dibuat. Setelah itu guru mengorganisir siswa 

untuk belajar. Guru meminta siswa untuk belajar berkelompok sesuai 

dengan kelompoknya masing-masing. Guru juga meminta siswa 

menyajikan hasil diskusinya diatas kertas yang telah disediakan. 

Selama proses diskusi berlangsung guru membantu siswa untuk 

belajar. Dalam hal ini guru meminta siswa untuk menyelesaikan masalah, 

yaitu mengerjakan soal-soal yang ada dalam lembar kerja siswa tersebut, 

mendorong siswa untuk berdiskusi antar teman dalam satu kelompok. 

Guru juga memantau kerja masing-masing kelompok dan mengarahkan 

siswa yang mengalami kesulitan selama diskusi berlangsung. 

Setelah diskusi selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan guru 

memilih secara acak kelompok yang ditugasi untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya, guru juga memberi kesempatan pada kelompok lain 

untuk menanggapi hasil diskusi kelompok lainnya. 

Setelah siswa selesai menyajikan hasil diskusinya kegiatan 

pembelajaran dilanjutkan dengan menganalisis dan mengevaluasi 

proses pembelajaran role playing, yaitu dengan membantu siswa 

mengkaji ulang proses pembelajaran role playing yang telah  
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diperankan oleh masing-masing kelompok dan memberikan penguatan 

terhadap hasil diskusi tersebut tentang tema manusia sebagai makhluk 

sosial. 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran role 

playing telah selesai. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan 

membimbing siswa untuk merangkum materi pelajaran yang telah 

dilaksanakan. Guru juga meminta siswa untuk belajar di rumah materi 

yang akan dipelajari minggu depan. 

c. Pengamatan  

Hasil pengamatan siklus I pertemuan ke-1 dicatat dalam lembar 

observasi yang telah dipersiapkan. Pengamatan siklus I pertemuan ke-1 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Lembar Observasi Siswa 

Hasil kegiatan belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran role playing pada siklus I pertemuan ke-1 dapat dilihat 

dalam tabel 1 berikut: 

Tabel 1.  Hasil Kegiatan Belajar Siswa pada Siklus I Pertemuan 
ke-1. 

 
No Kategori Penilaian Kegiatan 

Belajar Siswa 
Jumlah 
Siswa 

Persentase 
(%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Amat baik 
Baik 
Kurang 
Amat kurang 
Ketuntasan belajar secara klasikal 

10 orang 
24 orang 
9 orang 

- 
20 orang 

13,81% 
55,81% 
20,93% 

- 
46,51% 

Sumber data: pengolahan hasil kegiatan belajar siswa siklus I 
pertemuan ke-1 (lampiran 8). 
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Pada siklus I pertemuan ke-1 siswa yang masuk kategori amat 

baik 10 siswa, kategori baik 24 siswa, kategori kurang 9 siswa dan 

kategori amat kurang tidak ada. Siswa yang mencapai ketuntasan 

kegiatan belajar sebanyak 20 siswa. Dengan demikian ketuntasan 

secara klasikal hasil kegiatan belajar siswa pada siklus I pertemuan ke-

1 adalah 46,51%. 

2) Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Diperoleh deskripsi data dari lembar observasi aktivitas guru 

sebagai berikut: 

a) Menyampaikan materi sesuai dengan materi pokok yang akan 

disampaikan. 

Guru dalam menjelaskan materi tentang isi dan masalah-

masalah yang terdapat dalam materi pokok tersebut kurang jelas. 

Materi disampaikan dengan bercerita, sehingga mengakibatkan 

siswa jenuh, tidak menarik perhatian, suasana kelas menjadi gaduh 

dan tidak terkontrol. Penggunaan intonasi dalam berbicara masih 

kurang baik, kurang menghayati tentang isi dan masalah-masalah 

yang ada pada materi. 

b) Memilih siswa dengan tepat untuk memainkan peran di depan 

kelas. 

Pemilihan pelaku untuk memainkan role playing guru 

belum bisa menyesuaikan dengan karakteristik siswa, sehingga 
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dalam bermain peran siswa tidak bisa dengan tepat dan masih 

malu-malu. 

c) Menjelaskan kepada siswa mengenai peran mereka pada waktu 

role playing akan berlangsung. 

Pengarahan dan penjelasan diberikan oleh guru kepada 

para pemain sudah baik untuk memainkan peranannya yang 

disesuaikan dengan tema sesuai dengan pengembangan 

kreatifitasnya pada saat memainkan drama tersebut. 

d) Memberikan kepada para pelaku untuk berdiskusi sebelum mereka 

memainkan peran. 

Guru dalam memberikan kesempatan kepada para pelaku 

untuk berdiskusi sebelum mereka memainkan peran termasuk 

kategori kurang. Pada kesempatan ini siswa yang mendapatkan 

peran masih merasa bingung, sehingga penonton manjadi ramai 

dan suasana kelas menjadi gaduh. 

e) Mengakhiri role playing pada situasi permainan hampir selesai. 

Guru dalam mengakhiri role playing pada situasi 

permainan hampir selesai termasuk kategori baik. Permainan role 

playing dihentikan karena siswa belum menguasai cerita dan masih 

kelihatan bingung. 

f) Diskusi kelas untuk memecahkan masalah, persoalan yang ada 

pada role playing.  

Guru dalam membimbing diskusi kelas untuk 

memecahkan masalah, persoalan yang ada pada pembelajaran 

role playing termasuk kategori baik. Siswa diajak berdiskusi  
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dalam memecahkan masalah yang terdapat dalam permainan 

dengan membimbing dari guru setelah permainan berakhir. 

g) Guru mengadakan penilaian baik pada proses atau hasil pekerjaan 

siswa. 

Guru dalam memberikan penilaian baik pada proses atau 

hasil pekerjaan siswa termasuk kategori baik. Saat pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, terkadang guru 

melontarkan beberapa pertanyaan secara lesan, yang kadang 

dijawab serentak atau individu. 

h) Menyatakan rasa simpati pada siswa. 

Guru dalam menyatakan rasa simpati pada siswa termasuk 

kategori baik. Guru melakukan hal yang manyatakan rasa simpatik 

misalnya dengan menganggukkan kepala, mengatakan bagus, baik, 

kamu pintar, dilakukan dengan baik oleh guru secara spontan dan 

luwes. 

i) Memberikan penguatan kepada siswa. 

Guru dalam memberikan penguatan kepada siswa termasuk 

kategori kurang. Guru memberikan penguatan dengan mengatakan 

permainan role playing kurang bagus, karena kurang sesuai 

dengan peranannya. 

j) Memberikan rangsangan, pengarahan, saran dan dorongan 

semangat kepada siswa untuk memecahkan masalah. 

Guru dalam memberikan rangsangan, pengarahan, saran 

dan dorongan semangat kepada siswa untuk memecahkan 

masalah termasuk kategori baik. Rangsangan diberikan dalam 
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bentuk pertanyaan-pertanyaan, dan guru memberikan semangat 

dengan mengatakan bahwa permainan role playing sudah bagus. 

Aktivitas guru pada siklus I pertemuan ke-1 dapat dilihat 

dalam tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2. Aktivitas Guru pada Siklus I pertemuan ke-1 

No Aspek yang diamati Skor Kategori 

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 
7 

 
8 
9 
10 
 
 

Menyampaikan materi sesuai dengan 
materi pokok yang akan disampaikan. 
Memilih siswa dengan tepat untuk 
memainkan peran di depan kelas. 
Menjelaskan kepada siswa mengenai 
peran mereka pada waktu role playing 
akan berlangsung. 
Memberikan kepada para pelaku 
untuk berdiskusi sebelum mereka 
memainkan peran. 
Mengakhiri role playing pada situasi 
permainan hampir selesai. 
Diskusi kelas untuk memecahkan 
masalah, persoalan yang ada pada role 
playing.  
Guru mengadakan penilaian baik pada 
proses atau hasil pekerjaan siswa. 
Menyatakan rasa simpati pada siswa. 
Memberikan penguatan kepada siswa. 
Memberikan rangsangan, pengarahan, 
saran dan dorongan semangat kepada 
siswa untuk memecahkan masalah. 

2 
 

2 
 
3 
 
 
2 
 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
3 
2 
3 
 
 

Kurang 
 

Kurang  
 

Baik  
 
 

Kurang  
 
 

Baik  
 

Baik  
 
 

Baik  
 

Baik 
Kurang  

Baik  
 
 

Sumber data: pengolahan hasil aktivitas guru pada siklus I 
pertemuan ke-1 (lampiran 11). 
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2. Hasil Penelitian Siklus I Pertemuan ke-2 

a. Perencanaan  

Pada tahap ini disusun rencana pembelajaran siklus I untuk 

pertemuan ke-2 yang meliputi kompetensi dasar, indikator pencapaian 

hasil belajar, sumber dan bahan, kegiatan belajar mengajar (lampiran 3), 

lembar kerja siswa untuk pertemuan ke-2 yaitu tentang manusia sebagai 

makhluk ekonomi (lampiran 6), lembar pengamatan aktivitas siswa yang 

akan menunjang pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran role playing. Lembar pengamatan dibuat untuk menilai 

kegiatan belajar siswa (lampiran 9) yang menunjukkan aktivitas dan 

interaksi siswa dalam proses pembelajaran. 

Selain itu disusun juga lembar pengamatan aktivitas guru yaitu 

kegiatan guru dalam melaksanakan pembelajaran (lampiran 12), untuk 

membantu pelaksanaan pengambilan data oleh observer, yang sebelumnya 

sudah diberi penjelasan mengenai kriteria penilaian. Tes evaluasi siklus I 

dibuat untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 

telah dipelajari. Tes berupa soal pilihan ganda berjumlah 25 soal 

(lampiran 18). 

b. Pelaksanaan  

Guru terlebih dulu menyiapkan kondisi fisik siswa, yang 

meliputi mengabsen siswa, menyiapkan buku pelajaran, dan 

membentuk kelompok. Pembentukan kelompok yaitu dengan membagi 

siswa dalam satu kelas menjadi 7 kelompok. Penentuan anggota 

kelompok berdasarkan pada tempat duduk tatap muka yang masing-
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masing kelompok terdiri 6 kelompok siswa. Guru menyampaikan tujuan 

proses dan tujuan afektif serta menginformasikan pembelajaran yang akan 

dilakukan. Kemudian guru melakukan apersepsi, yaitu dengan 

mengingatkan kembali materi minggu kemarin dan mengkaitkannya 

dengan materi hari ini kemudian guru menyampaikan materi dan juga 

contoh-contoh yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk ekonomi 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Setelah proses apersepsi, guru menunjuk kelompok yang sudah 

siap untuk maju di depan kelas memerankan tokoh dalam drama tersebut. 

Tokoh-tokoh dalam pembelajaran role playing siklus I pertemuan ke-2 

yang akan dimainkan oleh siswa dalam tema manusia sebagai makhluk 

ekonomi. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk memahami perannya 

masing-masing sebelum memulai role playing. Masing-masing kelompok 

dalam memainkan perannya diberikan oleh guru dengan tema yang sama 

dan dikembangkan sesuai dengan kreatifitas siswa itu sendiri.  

Setelah permainan role playing selesai dilaksanakan oleh semua 

kelompok, dilanjutkan dengan diskusi. Dalam hal ini guru menyajikan 

lembar kerja siswa (lampiran 6) yang telah dibuat. Setelah itu guru 

mengorganisir siswa untuk belajar. Guru meminta siswa untuk belajar 

berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Guru juga 

meminta siswa menyajikan hasil diskusinya diatas kertas yang telah 

disediakan. 
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Selama proses diskusi berlangsung guru membantu siswa untuk 

belajar. Dalam hal ini guru meminta siswa untuk menyelesaikan masalah, 

yaitu mengerjakan soal-soal yang ada dalam lembar kerja siswa tersebut, 

mendorong siswa untuk berdiskusi antar teman dalam satu kelompok. 

Guru juga memantau kerja masing-masing kelompok dan mengarahkan 

siswa yang mengalami kesulitan selama diskusi berlangsung. 

Setelah diskusi selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan guru 

memilih secara acak kelompok yang ditugasi untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya, guru juga memberi kesempatan pada kelompok lain 

untuk menanggapi hasil diskusi kelompok lainnya. 

Setelah siswa selesai menyajikan hasil diskusinya kegiatan 

pembelajaran dilanjutkan dengan menganalisis dan mengevaluasi proses 

pembelajaran role playing, yaitu dengan membantu siswa mengkaji ulang 

proses pembelajaran role playing yang telah diperankan oleh masing-

masing kelompok dan memberikan penguatan terhadap hasil diskusi 

tersebut tentang tema manusia sebagai makhluk ekonomi. 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran role 

playing telah selesai. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan 

membimbing siswa untuk merangkum materi pelajaran yang telah 

dilaksanakan. Di akhir pembelajaran guru meminta siswa untuk belajar di 

rumah untuk persiapan evaluasi minggu depan. 
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c. Pengamatan  

Hasil pengamatan siklus I pertemuan ke-2 dicatat dalam lembar 

observasi yang telah dipersiapkan. Pengamatan siklus I pertemuan ke-2 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Data hasil tes 

Pada siklus I nilai rata-rata siswa mencapai 7,04 dengan 

ketuntasan belajar klasikal adalah 74,42%. 

Perbandingan nilai hasil belajar siswa sebelum dan akhir  

siklus I dapat dilihat dalam tabel 3 berikut: 

 

Tabel 3. Data Hasil Tes evaluasi Siklus I 

No Hasil Tes Sebelum 
tindakan Setelah siklus I 

1. 
2. 
3. 
4. 

Nilai tertinggi 
Nilai terendah 
Rata-rata nilai tes 
Presentase ketuntasan 
belajar klasikal 

8,25 
5,0 
6,53 

51,16% 

8,8 
5,2 
7,04 

74,42% 

 
Sumber data: Pengolahan Hasil Tes Evaluasi Siklus I (lampiran 23) 

 
2) Lembar Pengamatan Siswa 

Hasil kegiatan belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran role playing pada siklus I pertemuan ke-2 dapat dilihat 

dalam tabel 4 berikut: 
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Tabel 4.  Hasil Kegiatan Belajar Siswa pada Siklus I Pertemuan 
ke-2 

 
No Kategori Penilaian Kegiatan 

Belajar Siswa 
Jumlah 
Siswa 

Persentase 
(%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Amat baik 
Baik 
Kurang 
Amat kurang 
Ketuntasan belajar secara klasikal 

14 orang 
22 orang 
7 orang 

- 
25 orang 

32,56% 
51,16% 
16,8% 

- 
58,14% 

Sumber data: pengolahan hasil kegiatan belajar siswa siklus I 
pertemuan ke-2 (lampiran 9) 

 
Pada siklus I pertemuan ke-2 siswa yang masuk kategori amat 

baik sebanyak 14 orang, kategori baik 22 orang, kategori kurang 7 

orang dan kategori amat kurang tidak ada. Siswa yang mencapai 

ketuntasan kegiatan belajar sebanyak 25 siswa. Dengan demikian 

ketuntasan kegiatan belajar secara klasikal pada siklus I pertemuan ke-

2 adalah 58,14%. 

3) Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Diperoleh deskripsi data dari lembar observasi aktivitas guru 

sebagai berikut : 

a) Menyampaikan materi sesuai dengan materi pokok yang akan 

disampaikan. 

Guru dalam menyampaikan materi termasuk kategori 

kurang. Suasana kelas masih terlihat gaduh, karena guru masih 

sering melihat buku pedoman dan perhatian siswa tidak maksimal 

pada pembelajaran yang sedang berlangsung. 
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b) Memilih siswa dengan tepat untuk memainkan peran di depan 

kelas. 

Guru sudah tepat dalam memilih siswa untuk memainkan 

perannya sesuai dengan karakteristik siswa.  

c)  Menjelaskan kepada siswa mengenai peran mereka pada waktu 

role playing akan berlangsung. 

Pengarahan dan penjelasan diberikan oleh guru kepada para 

pemain sudah baik. Siswa dapat menerima dan melaksanakan 

penjelasan dari guru dengan baik. 

d) Memberikan kepada para pelaku untuk berdiskusi sebelum mereka 

memainkan peran. 

Guru tidak memberikan kesempatan untuk berunding 

kepada siswa karena waktu yang sempit sehingga pelaksanaan role 

playing kurang maksimal. 

e) Mengakhiri role playing pada situasi permainan hampir selesai. 

Guru dalam mengakhiri role playing pada situasi permainan 

hampir selesai termasuk kategori baik. Permainan role playing 

diakhiri pada saat situasi menegang dan dihentikan karena suasana 

kelas gaduh. 

f) Diskusi kelas untuk memecahkan masalah, persoalan yang ada 

pada role playing.  

Guru dalam membimbing diskusi kelas untuk memecahkan 

masalah, persoalan yang ada pada pembelajaran role 

playing termasuk kategori kurang. Suasana kelas yang  
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tidak mendukung untuk melakukan diskusi tentang jalannya cerita, 

karena banyak siswa yang cenderung bercanda dan bercerita 

sendiri dengan temannya, tidak memperhatikan guru, dan susah 

diatur. 

g) Guru mengadakan penilaian baik pada proses atau hasil pekerjaan 

siswa. 

Guru sudah melakukan hal ini dengan baik. 

h) Menyatakan rasa simpati pada siswa. 

Kondisi ini sudah dilakukan dengan baik oleh guru, 

misalnya dengan menganggukkan kepala, dan mengacungkan 

jempol. 

i) Memberikan penguatan kepada siswa. 

Guru dalam memberikan penguatan kepada siswa termasuk 

kategori baik. Guru melakukan hal ini dengan mengatakan bagus 

dan baik. 

j) Memberikan rangsangan, pengarahan, saran dan dorongan 

semangat kepada siswa untuk memecahkan masalah. 

Guru dalam memberikan rangsangan, pengarahan, saran 

dan dorongan semangat kepada siswa untuk memecahkan 

masalah termasuk kategori baik. Semangat dan dorongan harus 

diberikan kepada semua siswa agar siswa merasa diperhatikan, 

sehingga dalam kegiatan belajar mengajar siswa menjadi lebih 

semangat. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan, guru juga 
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selalu membimbing pada waktu siswa mengalami kesulitan dalam 

merangsang berfikir siswa. 

Aktivitas guru pada siklus I pertemuan ke-2 dapat dilihat 

dalam tabel 5 berikut ini: 

Tabel 5. Aktivitas Guru pada Siklus I pertemuan ke-2 

No Aspek yang diamati Skor Kategori 

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 
7 

 
8 
9 
10 
 
 

Menyampaikan materi sesuai dengan 
materi pokok yang akan disampaikan. 
Memilih siswa dengan tepat untuk 
memainkan peran di depan kelas. 
Menjelaskan kepada siswa mengenai 
peran mereka pada waktu role playing 
akan berlangsung. 
Memberikan kepada para pelaku 
untuk berdiskusi sebelum mereka 
memainkan peran. 
Mengakhiri role playing pada situasi 
permainan hampir selesai. 
Diskusi kelas untuk memecahkan 
masalah, persoalan yang ada pada role 
playing.  
Guru mengadakan penilaian baik pada 
proses atau hasil pekerjaan siswa. 
Menyatakan rasa simpati pada siswa. 
Memberikan penguatan kepada siswa. 
Memberikan rangsangan, pengarahan, 
saran dan dorongan semangat kepada 
siswa untuk memecahkan masalah. 

2 
 

3 
 
3 
 
 
2 
 
 
3 
 
2 
 
 
3 
 
3 
3 
3 
 
 

Kurang 
 

baik 
 

Baik  
 
 

Kurang  
 
 

Baik  
 

Kurang  
 
 

Baik  
 

Baik 
Baik  
Baik  

 
 

Sumber data: pengolahan hasil aktivitas guru pada siklus I 
pertemuan ke-2 (lampiran 12). 
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d. Refleksi 

Siklus I merupakan siklus awal, suasana dalam proses belajar 

mengajar belum ada perkembangan yang cukup berarti. Artinya siswa 

masih banyak yang ramai, sehingga kelas menjadi gaduh, masih banyak 

siswa yang masih canggung, bingung dan malu-malu dalam memainkan 

peran. 

Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan siswa dan aktivitas guru, 

di bawah ini dipaparkan kelebihan dan kelemahan kegiatan siswa dan guru 

dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

role playing pada siklus I sebagai berikut: 

1) Kelebihan : 

a) Siswa dapat melakukan kegiatan yang terkait dengan pembelajaran 

(memahami tema materi pokok yaitu tentang manusia sebagai makhluk 

sosial dan ekonomi, menghayati, berinisiatif, berkreasi dalam 

memainkan peran). 

b) Siswa antusias untuk memainkan peran. 

c) Guru membimbing dan mengarahkan siswa untuk berkreativitas dalam 

bermain peran. 

d) Guru mendorong siswa untuk berdiskusi antar teman dalam satu 

kelompok. Dalam hal ini siswa mengerjakan lembar kerja siswa. 

e) Guru memantau kerja masing-masing kelompok dan mengarahkan 

siswa yang mengalami kesulitan. 
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2) Kelemahan  

a) Ketika pembagian kelompok siswa banyak yang ramai, sehingga 

suasana kelas menjadi gaduh. 

b) Kinerja kelompok kurang optimal, ada beberapa siswa yang tidak 

kompak dan tidak serius dalam memainkan peran. 

c) Siswa masih bingung, malu-malu atas peran yang dimainkannya 

dan kurang berkonsentrasi penuh. 

d) Guru belum bisa mengendalikan kelas. Siswa ramai sendiri pada 

saat salah satu kelompok sedang memainkan peran di depan kelas, 

sehingga kelas menjadi gaduh dan suaranya tidak terdengar. 

e) Guru jarang sekali memberi penguatan terhadap hasil diskusi pada 

akhir pembelajaran. 

Secara keseluruhan hasil pelaksanaan siklus I adalah sebagai 

berikut: 

1) Nilai rerata siswa pada tes evaluasi siklus I sebesar 7,04%; dengan 

ketuntasan klasikal 74,42%. 

2) Dari segi kognitif, ada 11 siswa yang belum tuntas 

3) Dari hasil pengamatan kegiatan belajar siswa, sebanyak 25 siswa 

dinyatakan lulus atau tuntas, dan 18 siswa yang dinyatakan tidak 

lulus atau tidak tuntas. 

Dari hasil tersebut, maka permasalahan pada pelaksanaan 

siklus I adalah : 
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1) Dari hasil tes ketuntasan belajar secara klasikal hanya mencapai 

74,42%. Hal ini belum memenuhi standar kompetensi, yakni 

sekurang-kurangnya 85% dari keseluruhan siswa memperoleh nilai 

65 atau 65%. (Mulyasa, 2004: 99) 

2) Dari segi kegiatan belajar siswa, ketuntasan klasikal hanya 

mencapai 58,14%. Hal ini belum memenuhi standar kompetensi, 

yakni sekurang-kurangnya 75% dari keseluruhan siswa yang ada di 

kelas tersebut mencapai ketuntasan hasil belajar siswa 75% 

(Mulyasa, 2004: 101). 

Proses pembelajaran akan diperbaiki pada siklus II dengan 

harapan dapat: 

1) Meningkatkan ketuntasan hasil belajar kognitif secara klasikal, 

sehingga mencapai persentase ketuntasan belajar sekurang-

kurangnya 85%. 

2) Meningkatkan ketuntasan hasil kegiatan belajar siswa secara 

klasikal, sehingga mencapai persentase ketuntasan belajar 

sekurang-kurangnya 75%. 

3. Hasil Penelitian Siklus II 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini disusun rencana pembelajaran siklus II yang 

meliputi kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, sumber 

dan bahan (lampiran 3), lembar kerja siswa yaitu manusia sebagai 

makhluk sosial dan ekonomi (lampiran 6), dan lembar pengamatan 
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siswa yang akan menunjang pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran role playing. Lembar pengamatan 

dibuat untuk menilai kegiatan belajar siswa (lampiran 9) yang 

menunjukkan aktivitas dan interaksi siswa dalam proses pembelajaran. 

Selain itu disusun juga lembar pengamatan aktivitas guru yaitu 

kegiatan guru dalam melaksanakan pembelajaran (lampiran 12), untuk 

membantu pelaksanaan pengambilan data oleh observer, yang 

sebelumnya sudah diberi penjelasan mengenai kriteria penilaian. 

Tes evaluasi siklus II dibuat untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Tes berupa 

soal pilihan ganda berjumlah 25 soal (lampiran 19). 

b. Pelaksanaan 

Guru terlebih dulu menyiapkan kondisi fisik siswa, yang 

meliputi mengabsen siswa, menyiapkan buku pelajaran, dan 

membentuk kelompok. Pembentukan kelompok yaitu dengan membagi 

siswa dalam satu kelas menjadi 11 kelompok, karena pembagian 

kelompok menjadi 7 kelompok anggotanya terlalu banyak, sehingga 

kinerja kelompok kurang optimal. Guru menyampaikan tujuan proses 

dan tujuan afektif serta menginformasikan pembelajaran yang akan 

dilakukan. Kemudian guru melakuakan apersepsi, yaitu dengan 

mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari dan guru 

menjelaskannya kembali mulai dari manusia sebagai makhluk sosial 
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dan ekonomi  juga memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-

hari. 

Setelah proses apersepsi, guru menunjuk kelompok yang sudah 

siap untuk maju di depan kelas memerankan tokoh dalam drama 

tersebut. Tokoh-tokoh dalam pembelajaran role playing siklus II yang 

akan dimainkan oleh siswa dalam tema manusia sebagai makhluk sosial 

dan ekonomi. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk memahami 

perannya masing-masing sebelum memulai role playing. Masing-

masing kelompok dalam memainkan perannya diberikan oleh guru 

dengan tema yang sama dan dapat dikembangkan sesuai dengan 

kreatifitas siswa itu sendiri.  

Setelah permainan role playing selesai dilaksanakan oleh semua 

kelompok, dilanjutkan dengan diskusi. Dalam hal ini guru menyajikan 

lembar kerja siswa (lampiran 6) yang telah dibuat. Setelah itu guru 

mengorganisir siswa untuk belajar. Guru meminta siswa untuk belajar 

berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Guru juga 

meminta siswa menyajikan hasil diskusinya diatas kertas yang telah 

disediakan. 

Selama proses diskusi berlangsung guru membantu siswa untuk 

belajar. Dalam hal ini guru meminta siswa untuk menyelesaikan 

masalah, yaitu mengerjakan soal-soal yang ada dalam lembar kerja 

siswa tersebut, mendorong siswa untuk berdiskusi antar teman dalam 

satu kelompok. Guru juga memantau kerja masing-masing kelompok 
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dan mengarahkan siswa yang mengalami kesulitan selama diskusi 

berlangsung. 

Setelah diskusi selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan guru 

memilih secara acak kelompok yang ditugasi untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya, guru juga memberi kesempatan pada kelompok lain 

untuk menanggapi hasil diskusi kelompok lainnya. 

Setelah siswa selesai menyajikan hasil diskusinya kegiatan 

pembelajaran dilanjutkan dengan menganalisis dan mengevaluasi proses 

pembelajaran role playing, yaitu dengan membantu siswa mengkaji ulang 

proses pembelajaran role playing yang telah diperankan oleh masing-

masing kelompok dan memberikan penguatan terhadap hasil diskusi 

tersebut tentang tema manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran role 

playing telah selesai. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan 

membimbing siswa untuk merangkum materi pelajaran yang telah 

dilaksanakan. Di akhir pembelajaran guru meminta siswa untuk belajar di 

rumah untuk persiapan evaluasi minggu depan. 

c. Pengamatan  

Hasil pengamatan siklus II dicatat dalam lembar observasi yang 

telah dipersiapkan. Pengamatan siklus II diperoleh hasil sebagai berikut: 
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1) Data hasil tes 

Pada siklus II nilai rata-rata siswa mencapai 7,81. ketuntasan 

hasil belajar yang dicapai dalam siklus II adalah sebesar 86,05%. 

Perbandingan nilai hasil belajar siswa sebelum dan setelah 

siklus I dan II dapat dilihat dalam tabel 6 berikut: 

Tabel 6. Hasil Tes Evaluasi Siklus II 
Setelah Tindakan 

Siklus No Hasil Tes Sebelum 
Tindakan I II 

1. 
2. 
3. 
4. 

Nilai tertinggi 
Nilai terendah 
Rata-rata nilai tes 
Persentase tuntas belajar 
secara klasikal  

8,25 
5,0 
6,53 

51,16% 

8,8 
5,2 
7,04 

74,42% 

9,2 
5,8 
7,81 

86,05% 

Sumber data: Pengolahan Hasil Tes Evaluasi siklus II (lampiran 24). 
 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui persentase jumlah siswa 

yang tuntas belajarnya sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan.  

Bila digambarkan dalam bentuk histogram, hasil tes siswa dapat 

dilihat pada gambar 5 berikut: 
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Gambar 5  

Histogram Rekapitulasi Hasil Belajar Sebelum Tindakan  
dan Setelah Siklus I dan II 
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Berdasarkan histogram tersebut diketahui nilai-nilai rata-rata 

dan jumlah siswa yang tuntas belajarnya meningkat setiap siklus. Pada 

siklus I nilai rata-rata siswa setelah diberi tindakan naik dari 6,53 

menjadi 7,04 pada siklus II nilai rata-rata siswa setelah diberi tindakan 

naik dari 7,04 menjadi 7,81 (lampiran 24). 

2) Lembar Observasi Siswa 

Hasil kegiatan belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran role playing pada siklus II dapat dilihat dalam tabel 7 

berikut: 

Tabel 7.  Hasil Kegiatan Belajar Siswa pada Siklus II. 
No Kategori Penilaian Kegiatan 

Belajar Siswa 
Jumlah 
Siswa 

Persentase 
(%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Amat baik 
Baik 
Kurang 
Amat kurang 
Ketuntasan belajar secara klasikal 

27 orang 
16 orang 

- 
- 

37 orang 

62,71% 
37,21% 

- 
- 

77,74% 
Sumber data: pengolahan hasil kegiatan belajar siswa siklus II 
(lampiran 10). 

 
Pada siklus II siswa yang masuk kategori amat baik sebanyak 

27 siswa, kategori baik sebanyak 16 siswa, kategori kurang dan amat 

kurang tidak ada. Siswa yang mencapai ketuntasan kegiatan belajar 

sebanyak 37 siswa. Dengan demikian ketuntasan secara klasikal hasil 

kegiatan belajar siswa pada siklus II adalah 77,74%. 

3) Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Diperoleh deskripsi data dari lembar observasi aktivitas guru 

sebagai berikut: 
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a) Menyampaikan materi sesuai dengan materi pokok yang akan 

disampaikan. 

Suasana kelas sudah terlihat agak tenang, walau ada 

beberapa siswa yang ramai. Dalam penyampaian materi sudah 

bagus dan sudah ada interaksi antara guru dan siswa. 

b) Memilih siswa dengan tepat untuk memainkan peran di depan 

kelas. 

Pemilihan siswa sudah dilakukan dengan baik sesuai 

dengan peranannya. 

c) Menjelaskan kepada siswa mengenai peran mereka pada waktu 

role playing akan berlangsung. 

Guru sudah menetapkan para pelaku sesuai dengan tema. 

d) Memberikan kepada para pelaku untuk berdiskusi sebelum mereka 

memainkan peran. 

Guru menyuruh siswa untuk berunding sebelum role 

playing dimainkan agar pelaksanaan berjalan dengan baik dan 

mendapatkan hasil yang baik. 

e) Mengakhiri role playing pada situasi permainan hampir selesai. 

Pelaksanaan permainan role playing sudah berlangsung 

dengan baik sampai permainan dihentikan pada situasi menegang 

dan keberanian siswa sudah mulai nampak. 

f) Diskusi kelas untuk memecahkan masalah, persoalan yang ada 

pada role playing.  
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Siswa secara bersama-sama menyimpulkan hasil role 

playing dengan dibimbing oleh guru. 

g) Guru mengadakan penilaian baik pada proses atau hasil pekerjaan 

siswa. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sedang 

berlangsung, terkadang guru melontarkan beberapa pertanyaan 

secara lesan, yang kadang dijawab serentak atau individu. 

h) Menyatakan rasa simpati pada siswa. 

Guru selalu melakukan hal ini agar siswa lebih senang dan 

bersemangat. 

i) Memberikan penguatan kepada siswa. 

Guru selalu memberikan pujian kepada siswa setelah 

kegiatan belajar mengajar berakhir agar siswa lebih semangat dan 

lebih giat belajar. 

j) Memberikan rangsangan, pengarahan, saran dan dorongan 

semangat kepada siswa untuk memecahkan masalah. 

Rangsangan diberikan dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan yang menantang dan bervariasi selalu diberikan oleh 

guru untuk membangkitkan keaktifan siswa, sehingga siswa 

menjadi bersemangat dalam belajar, siswa lebih tertarik untuk 

belajar, dan bertambah wawasan. Guru juga memberikan saran 
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agar siswa melakukan dan meningkatkan belajarnya dengan lebih 

baik. 

Aktivitas guru pada siklus II dapat dilihat dalam tabel 8 

berikut ini: 

Tabel 8. Aktivitas Guru pada Siklus II  

No Aspek yang diamati Skor Kategori 

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 
7 

 
8 
9 
10 
 
 

Menyampaikan materi sesuai dengan 
materi pokok yang akan disampaikan. 
Memilih siswa dengan tepat untuk 
memainkan peran di depan kelas. 
Menjelaskan kepada siswa mengenai 
peran mereka pada waktu role playing 
akan berlangsung. 
Memberikan kepada para pelaku 
untuk berdiskusi sebelum mereka 
memainkan peran. 
Mengakhiri role playing pada situasi 
permainan hampir selesai. 
Diskusi kelas untuk memecahkan 
masalah, persoalan yang ada pada role 
playing.  
Guru mengadakan penilaian baik pada 
proses atau hasil pekerjaan siswa. 
Menyatakan rasa simpati pada siswa. 
Memberikan penguatan kepada siswa. 
Memberikan rangsangan, pengarahan, 
saran dan dorongan semangat kepada 
siswa untuk memecahkan masalah. 

4 
 

3 
 
3 
 
 
4 
 
 
3 
 
4 
 
 
3 
 
3 
4 
4 
 
 

Amat baik 
 

Baik  
 

Baik 
 

 
Amat baik 

 
 

Baik  
 

Amat baik 
 
 

Baik  
 

Baik  
Amat baik 
Amat baik 

Sumber data: pengolahan hasil aktivitas guru pada siklus II 

(lampiran 13). 

d. Refleksi  

Perolehan data pada siklus II dipaparkan setelah pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran role playing pada materi pokok 
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manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi, baik data evaluasi maupun 

data hasil observasi. Dari hasil analisis pelaksanaan siklus II ini kemudian 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Siswa dapat melakukan kegiatan yang terkait dengan pembelajaran 

(memahami tema materi pokok yaitu tentang manusia sebagai 

makhluk sosial dan ekonomi, menghayati, berinisiatif, berkreasi dalam 

memainkan peran). 

2) Siswa antusias untuk memainkan peran. 

3) Siswa dapat menumbuhkan kerjasama dalam memainkan peran, 

sehingga interaksi siswa terjadi dengan baik. 

4) Siswa sudah percaya diri atas peran yang dimainkannya dan dapat  

berkonsentrasi penuh. 

5) Guru membimbing dan mengarahkan siswa untuk berkreativitas dalam 

bermain peran. 

6) Guru mendorong siswa untuk berdiskusi antar teman dalam satu 

kelompok. Dalam hal ini siswa mengerjakan lembar kerja siswa. 

7) Guru memantau kerja masing-masing kelompok dan mengarahkan 

siswa yang mengalami kesulitan.. 

8) Guru sudah bisa mengendalikan kelas. Tidak ada siswa yang ramai 

sendiri. 
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9) Guru dapat memberikan penguatan terhadap hasil diskusi pada akhir 

pembelajaran. 

Secara keseluruhan hasil pelaksanaan siklus II adalah sebagai 

berikut : 

1) Nilai rerata siswa pada tes evaluasi siklus II sebesar 7,81 dengan 

ketuntasan belajar secara klasikal 86,05%. 

2) Dari segi kognitif ada 6 siswa yang belum tuntas belajarnya. 

3) Dari hasil penilaian kegiatan belajar siswa, sebanyak 38 siswa 

dinyatakan lulus dan 5 siswa dinyatakan belum lulus atau tidak tuntas. 

Ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 76,74%. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa maka 

dipaparkan hasil yang dicapai, pada umumnya aktivitas siswa sampai pada 

siklus ke II ini siswa aktif mengikuti proses belajar mengajar yang 

disampaikan guru. Keaktifan siswa secara umum masuk dalam kategori 

baik. Peningkatan prestasi nampak dengan adanya perubahan-perubahan 

terutama tingkah laku yang tadinya malu-malu dan takut atau ragu-ragu 

dalam memainkan peran sekarang siswa lebih berperan aktif, lebih tertib 

dan lebih berani/ percaya diri dalam bermain peran. Siswa berani 

mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi dan siswa merasa lebih 

mudah dalam memahami materi yang sedang dipelajari. 
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Karena hasil penelitian pada siklus II sudah sesuai dengan harapan 

maka tidak dilanjutkan untuk siklus berikutnya. 

 

B. Pembahasan 

Dalam proses pembelajaran di kelas guru dan siswa merupakan faktor 

penting. Guru sebagai unsur utama dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu 

guru harus memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi 

yang akan disampaikan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu pembelajaran dapat diketahui 

dari hasil belajar siswa. Jika siswa-siswi mempunyai hasil belajar yang tinggi, 

maka dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran di kelas tersebut memang 

berkualitas. Sebaliknya jika hasil belajar itu rendah, besar kemungkinan proses 

pembelajaran di kelas tersebut kurang berkualitas. Pada umumnya hasil belajar 

siswa meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Pola pembelajaran yang dikembangkan di Indonesia dewasa ini, menuntut 

keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan juga menuntut kreativitas 

siswa untuk mengolah data yang diberikan oleh guru. Untuk itu peneliti 

menggunakan model pembelajaran role playing untuk meningkatkan aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran dan juga meningkatkan hasil belajar pada 

pelajaran ekonomi, khususnya materi pokok manusia sebagai makhluk sosial dan 
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ekonomi kelas VII SMP Negeri 3 Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 

Pelajaran 2006/2007. Penelitian ini didesain dengan model penelitian tindakan 

kelas karena bertujuan melaksanakan perbaikan proses pembelajaran. 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan observasi 

awal untuk mengidentifikasikan permasalahan. Guru juga mempersiapkan 

rencana pembelajaran, lembar kerja siswa, lembar pengamatan aktivitas siswa dan 

guru untuk menunjang proses jalannya pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian ini dapak dikatakan bahwa model pembelajaran role 

playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dengan nilai rata-

rata tes siklus yang mengalami peningkatan. Pada siklus I rata-rata nilai tes 

mencapai 7,04., pada siklus II nilai rata-rata tes siswa mencapai 7,8. pada siklus I 

ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 74,42% dan pada siklus II mencapai 

ketuntasan sebesar 86,05%. Dengan demikian hasil belajar kognitif siswa pada 

siklus II sudah memenuhi indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, 

yaitu sekurang-kurangnya 85% dari keseluruhan siswa yang ada di kelas tersebut 

memperoleh nilai 65 atau mencapai ketuntasan 65%. (Mulyasa, 2004: 99). 

Pada siklus I pertemuan ke-1 kategori amat baik hasil kegiatan belajar siswa 

sebanyak 10 siswa, pada siklus I pertemuan ke-2 sebanyak 14 siswa, dan pada 

siklus II sebanyak 27 siswa. Siswa dengan kategori baik pada siklus I pertemuan 

ke-1 sebanyak 24 siswa, pada siklus I pertemuan ke-2 sebanyak 22 siswa dan 
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pada siklus II sebanayk 16 siswa. Siswa dengan kategori kurang pada siklus I 

pertemuan ke-1 sebanyak 10 siswa, pada siklus I pertemuan ke-2 sebanyak 7 

siswa dan pada siklus II tidak ada siswa yang masuk dalam kategori kurang. 

Ketuntasan kegiatan belajar siswa diakhir siklus I mencapai 76,74%. Dengan 

demikian hasil kegiatan belajar siswa sudah memenuhi indikator yang ditetapkan 

dalam penelitian ini yaitu sekurang-kurangnya 75% dari keseluruhan siswa yang 

ada di kelas tersebut mencapai ketuntasan belajar 75%. (Mulyasa, 2004: 101). 

Pada siklus I hasil belajar siswa belum mencapai indikator yang telah 

ditetapkan demikian halnya dengan hasil kegiatan belajar siswa. Sehingga 

dilaksanakan siklus II untuk memenuhi indikator yang telah ditetapkan dalam 

penelitian. Pada siklus II hasil belajar kognitif, hasil kegiatan belajar siswa sudah 

memenuhi indikator yang telah ditetapkan. Hal ini berarti pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran role playing dapat meningkatkan hasil belajar 

kognitif, hasil kegiatan belajar siswa. 

Belum tercapainya indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian ini 

dikarenakan masih adanya permasalahan-permasalahan yang ditemui pada siklus 

I. pada siklus I ditemukan permasalahan yang antara lain siswa belum terbiasa 

dengan model pembelajaran yang dilakukan guru siswa ramai sendiri dan bingung 

menentukan kelompoknya sehingga suasana kelas menjadi gaduh, siswa juga 

terlihat antusias baik siswa yang bermain peran maupun yang memperhatikan 
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peran, namun siswa yang bermain peran masih menunjukkan ekspresi kurang 

sesuai dengan yang diharapkan. Para siswa masih malu dan canggung dalam 

berperan, dan beberapa siswa juga salah menjelaskan kegiatan manusia sesuai 

dengan fungsinya. Pada siklus II guru melaksanakan perbaikan pembelajaran 

untuk menyelasaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam siklus I. 

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan aktivitas guru dalam pembelajaran, 

memotivasi siswa, guru memberikan arahan bahkan intervensi untuk kelancaran 

jalannya role playing. Pada siklus II sudah tidak lagi ditemukan kendala-kendala 

yang sangat berarti, karena siswa sudah dapat menyesuaikan dengan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran role playing. Pada siklus 

II siswa sudah berperan aktif dalam pembelajaran. Tindakan perbaikan tersebut 

terlihat dari suasana kelas yang sacara umum siswa sudah memperhatikan baik 

peran di depan kelas maupun diskusi yang dilakukan. Siswa tampak lebih 

antusias, siswa yang memainkan peran menunjukkan ekspresi yang lebih baik, 

mereka nampak lebih percaya diri. Keaktifan siswa pemerhati peran meningkat 

dan mereka membuaat catatan-catatan selama pelaksanaan role playing untuk 

bahan diskusi. 

Penerapan metode diskusi sebagian dari model pembelajaran role playing 

juga membantu siswa dalam memperoleh informasi baru dari siswa lain maupun 

guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudjana (1989) yang mengemukakan bahwa 
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ada kalanya siswa tidak memahami suatu materi pelajaran atau mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan tugas secara mandiri, oleh karena itu belajar 

berkelompok sangat diperlukan agar memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam 

hal ini misalnya siswa secara berkelompok berdiskusi mengerjakan lembar kerja 

siswa (LKS). Sharan dan Yeal (1976) berpendapat bahwa ketika siswa memahami 

diri dan lingkungan sekitarnya secara lebuh obyektif berdasarkan pada 

pemahaman yang diperluas dari pendapat orang lain, akan lebih menyenangkan 

bahwa siswa mampu menyesuaikan pesan yang dibicarakan untuk kebutuhan 

pendengar. 

Selain itu, peran guru dalam proses pembelajaran juga merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Pernyataan ini sesuai dengan 

pendapat Purwanto (2002) yang mengemukakan bahwa guru merupakan salah 

satu komponen-komponen lainnya sehingga dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan pada teori konstruktivisme, salah satu prinsip paling penting 

dalam pembelajaran adalah tidak hanya semata-mata memberikan pengetahuan 

kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. 

Guru dapat membantu proses ini dengan cara-cara mengajar yang membuat 

informasi menjadi sangat bermakna, serta menuntun siswa untuk menentukan 

jawaban sendiri. Guru harus meningkatkan perhatian kepada seluruh siswa 
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terutama siswa yang ramai sendiri sehingga suasana kelas dapat lebih nyaman 

untuk belajar. Selain itu perlu juga memperhatikan pembagian waktu dalam 

mengelola kelas. 

Adanya peningkatan keaktifan siswa dalam menggunakan model 

pembelajaran role playing didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakuakn 

oleh Prasetyo (2001). Prasetyo mengatakan bahwa model pembelajaran role 

playing ini menjadikan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga 

dominasi guru menjadi berkurang. Selain itu, model pembelajaran role playing 

memberikan suasana yang menyenangkan dan ini merupakan salah satu bentuk 

motivator sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran. 

Dala proses belajar tersebut siswa menggunakan kemampuan mentalnya 

untuk mempelajari bahan belajar. Kemampuan mental tersebut adalah 

kemampuan kognitif siswa meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis dan evaluasi. Kemampuan psikomotorik siswa meliputi persepsi 

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan biasa serta kreativitas (Dimyati dan 

Mudjiono, 1999). 

Melalui dua siklus yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa 

penggunaan model pembelajaran role playing pada proses pembelajaran 

sangat membantu siswa dalam rangka meningkatkan pemahaman serta  
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motivasi dan aktivitas siswa untuk belajar lebih baik. Motivasi siswa yang 

meningkatkan dapat memicu semangat siswa untuk berperan lebih aktif dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas. Keadaan yang demikian akan sangat 

mengurangi dominasi peran guru di dalam kelas, sehingga pembelajaran tidak 

lagi berpusat pada guru melainkan berpusat pada siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam 

bab IV dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran role playing pada 

mata pelajaran P-S Ekonomi materi pokok manusia sebagai makhluk 

sosial dan ekonomi kelas VII SMP Negeri 3 Bantarbolang Kabupaten 

Pemalang Tahun Pelajaran 2006/2007 dapat meningkatkan hasil belajar 

kognitif siswa. Rata-rata skor yang dicapai diakhir siklus II adalah 7,81 

dengan ketuntasan hasil belajar secara klasikal sebesar 86,05% 

2. Pembelajaran role playing pada pelajaran P-S ekonomi materi pokok 

manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi juga dapat meningkatkan 

hasil kegiatan belajar siswa, dengan ketuntasan secara klasikal diakhir 

siklus II sebesar 76,74%. 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya guru mata pelajaran P-S ekonomi kelas VII menggunakan 

model pembelajaran role playing pada materi pokok manusia sebagai 

makhluk sosial dan ekonomi. 
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2. Sebaiknya SMP Negeri 3 Bantarbolang Kabupaten Pemalang menambah 

sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, 

misalnya menambah buku-buku literatur. 

3. Di dalam melaksanakan pembelajaran, sebaiknya guru memberikan 

motivasi dan informasi tentang materi yang sedang diajarkan. 
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