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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

1. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha mulia. Yang mengajar manusia dengan 

pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Qs Al Alaq: 3-

5). 

2. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 

(Qs Al Insyirah: 6-7). 
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ABSTRAK 

Dewi, Raras 2017. Keefektifan Model Role Playing dan Kepala Bernomor 

Terstruktur Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 5 SD Gugus 

Gajahmada Kota Semarang. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Universitas Negeri Semarang. Drs. Sutaryono, M.Pd., dan Drs. Mujiyono, 

M.Pd.(364 halaman). 

 

Penelitian dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar IPS, disebabkan 

penggunaan model pembelajaran yang belum optimal. Rumusan masalah penelitian 

adalah “apakah model role playing lebih efektif dibandingkan kepala bernomor 

terstruktur dan direct instructions pada mata pelajaran IPS materi perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD 

Gugus Gajahmada Kota Semarang?”. Tujuan penelitian untuk menguji keefektifan 

model role playing dan kepala bernomor terstruktur terhadap hasil belajar IPS siswa 

kelas 5. Penelitian dilaksanakan di SD Gugus Gajahmada Kota Semarang, kelas 5 

pada bulan April-Mei 2017.  

Jenis penelitian quasi experimental design dengan bentuk nonequivalent 

control group design. Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SD Gugus 

Gajahmada Kota Semarang. Sampel penelitian adalah siswa kelas  5B SDN 

Sampangan 01 (kelas eksperimen I), siswa kelas 5B SD Labschool Unnes (kelas 

eksperimen II), dan siswa kelas 5C SD Islam Al Madina (kelas  kontrol). Teknik 

pengambilan sampel menggunakan sampling purposiv. Variabel bebas pada 

penelitian adalah role playing dan kepala bernomor terstruktur, variabel terikat 

adalah hasil belajar IPS, dan variabel kontrol adalah kurikulum KTSP, materi 

pembelajaran, dan jam pembelajaran. 

Hasil uji-t pada hipotesis I  menunjukkan rata – rata hasil belajar IPS siswa 

kelas eksperimen I lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol dengan nilai thitung 

(4,476) > ttabel (1,68) dk 48. Hipotesis II  menunjukan kelas eksperimen II lebih 

tinggi dibandingkan kelas  kontrol dengan nilai thitung (2,454) > ttabel (1,68) dk 42. 

Hipotesis III menunjukan  kelas eksperimen I lebih tinggi dibandingkan kelas 

eksperimen II dengan nilai thitung (2,171) > ttabel (1,68) dk 48.  

Disimpulkan model role playing lebih efektif dibandingkan kepala 

bernomor terstruktur dan direct instruction. Saran untuk guru, hendaknya memilih 

model yang mengoptimalkan keaktifan siswa seperti model role playing. Untuk 

siswa, hendaknya berpartisipasi aktif agar pembelajaran bermakna dan dapat 

meningkatkan hasil belajar. Penelitian dapat dijadikan aternatif pemilihan model 

pembelajaran yang dapat mengoptimalkan keaktifan siswa. 
 

Kata kunci: IPS, Keefektifan, Kepala Bernomor Terstruktur, Role Playing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup manusia. Secara 

umum, pendidikan merupakan suatu proses kehidupan dalam mengembangkan 

diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Tujuan 

pendidikan adalah untuk menghapuskan kebodohan dan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Pendidikan dapat diperoleh dari mana saja, baik berupa 

pendidikan formal, nonformal dan informal. Sebagaimana diatur pada pasal 13 

UU pendidikan, “jalur pendidikan formal merupakan pendidikan yang 

diselenggarakan di sekolah secara berjenjang dan berkesinambungan. Sedangkan 

jalur pendidikan nonformal dan informal merupakan pendidikan yang 

diselenggarakan di luar sekolah yang tidak harus berjenjang dan 

berkesinambungan….”. Menjadi manusia berpendidikan, merupakan kebutuhan 

pokok bagi individu agar mampu berdaya saing global. Pendidikan nasional di 

Indonesia, dilandaskan pada Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Peraturan 

perundang-undangan RI yang banyak membahas mengenai pendidikan adalah UU 

RI No 20 tahun 2003, sehingga disebut sebagai induk peraturan perundang-

undangan pendidikan. Perundang-undangan tersebut membahas tentang sistem 

pendidikan nasional, peraturan pemerintah dan implikasi konsep pendidikan. 

Pendidikan pada pasal 1 ayat (1) “pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana  
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untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya, agar mereka memiliki kekuatan spiritual 

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

keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Pada 

pasal 1 ayat (2) “pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan 

nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman” (Pidarta, 

2009: 41-67).  

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah modal utama bagi negara 

agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Salah satu cara mewujudkan sumber 

daya manusia yang berkualitas, adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan 

suatu hak bagi setiap manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 31 dan 

32. Pada Pasal 31 ayat (1) “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. 

Pada pasal 31 ayat (2) “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya”. Tindak lanjut dari peraturan tersebut, 

pemerintah  menerapkan wajib belajar selama 12 tahun yang meliputi pendidikan 

dari tingkat SD/MI sampai dengan tingkat SMA/SMK. Pendidikan tidak dapat 

terlaksana tanpa adanya implementasi, dan implementasi diperoleh melalui 

pembelajaran. Proses belajar dalam sistem pendidikan nasional, dilaksanakan 

berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional 

pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. UU No. 20 tahun 2003 

pasal 37 ayat (1) kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 

Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa, Matematika, 
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pendidikan Sosial (IPS), Seni dan Budaya, 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Keterampian/ Kejuruan, dan Muatan Lokal.  

Sumantri (dalam Gunawan, 2016: 17-18) IPS merupakan suatu program 

pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri. Pembelajaran IPS bersifat 

terpadu, dilihat dari bidang kajiannya IPS adalah ilmu yang mengkaji manusia dan 

dunianya. Segala bentuk peristiwa yang ada di masyarakat adalah pokok 

pembahasan IPS, sehingga cakupan materi pembahasan dalam pembelajaran IPS 

cukup luas. Pembelajaran IPS bertujuan untuk membentuk warga negara yang 

baik, bertanggung jawab dan mampu hidup dengan baik di tengah-tengah 

masyarakat. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi 

sampai dengan gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan 

sejarah. Dalam pasal 37 UU Sisdiknas, dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS 

merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah. Pengembangan kurikulum mata pelajaran sekolah khususnya untuk 

mata pelajaran IPS mengacu pada Permendiknas No 22 tentang Standar 

Kompetensi Lulsan (SKL) dengan panduan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di SD 

Gugus Gajahmada Kota Semarang diperoleh hasil berikut. Dari segi manajemen 

sekolah SD Gugus Gajahmada Kota Semarang sudah memiliki manajemen 

sekolah yang baik, dibuktikan dengan adanya visi dan misi sekolah, jumlah staf 

dan pengajar mencukupi, jadwal akademik dan non akademik, dan adanya RPP 

pembelajaran. Dari segi sarana prasarana, setiap sekolah sudah memiliki sarana 
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prasarana yang baik dan mencukupi. Sarana prasarana tersebut antara lain: ruang 

kelas, meja kursi, papan tulis, spidol, penggaris, penghapus, alat kebersihan, buku 

pembelajaran, dan media (atlas, globe, dan gambar). Selain itu, tersedia sarana 

prasarana lain yang mendukung seperti tempat ibadah, peralatan olahraga dan 

ruang lab (IPA, IT, dan gamelan) di beberapa sekolah. Dari segi lingkungan 

sekolah, masing-masing sekolah memiliki lingkungan yang kondusif dan 

mendukung pelaksanaan proses pembelajaran karena tidak berdekatan dengan 

jalan raya sehingga tidak terganggu dengan bisingnya suara kendaraan bermotor. 

Terdapat pohon-pohon besar yang rindang sehingga dapat memberikan suasana 

yang nyaman bagi siswa. Dari segi SDM guru, tidak semua guru di SD Gugus 

Gajahmada Kota Semarang berasal dari jurusan pendidikan guru sekolah dasar 

sehingga beberapa guru mengalami kendala dalam penyusunan RPP. Dari segi 

proses pembelajaran, guru melaksanakan langkah-langkah pembelajaran secara 

urut, akan tetapi tidak semua langkah-langkah dilaksanakan secara lengkap dan 

terperinci oleh guru. Pengemasan kegiatan pembelajaran kurang bervariasi 

dikarenakan sebagian besar guru menyampaikan materi dengan monoton, hanya 

terdapat beberapa guru yang memvariasikan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran. Dari segi perpustakaan, masing-masing sekolah memiliki 

perpustakaan yang memadahi, tetapi belum semua sekolah mengoptimalkan 

penggunaan perpustakaan dalam proses pembelajaran. 

Beberapa permasalahan lain ditemukan peneliti pada saat melaksanakan 

observasi proses pembelajaran dikelas. Permasalah tersebut yaitu dalam segi 

mengingat dan memahami materi IPS kemampuan siswa masih perlu untuk 
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ditingkatkan, permasalahan ini dibuktikan dengan hasil belajar IPS yang rendah. 

Pada awal pembelajaran siswa terlihat aktif dan memperhatikan penjelasan guru 

dengan baik, namun setelah pembelajaran berlangsung cukup lama siswa terlihat 

mengantuk, dan sibuk dengan kegiatan masing-masing. Akan tetapi hal tersebut 

tidak terjadi pada seluruh siswa, sebagian kecil siswa masih dapat berkonsentrasi 

dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kondisi tersebut mengakibatkan 

sebagian besar siswa belum menguasai, memahami, dan menghafal materi IPS 

dengan baik sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar IPS siswa.  

Permasalahan tersebut didukung dengan data kuantitatif berupa hasil 

belajar siswa berdasarkan nilai ulangan akhir semester I tahun ajaran 2016/ 2017. 

Perbandingan rata-rata hasil belajar siswa mata pelajaran IPS, Matematika, 

Bahasa Indonesia, IPA, dan PKn ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 Presentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 SD Gugus 

Gajahmada Kota Semarang 

 

No Mata Pelajaran 

IPS Matematika Bahasa 

Indonesia 

IPA PKn 

T 53,41 % 59,62 %  65,21 %  73,29 %  68,32 %  

TT 46,58 % 40,37 %  34,78 %  26,70 %  31,67 %  

 

Keterangan: 

T : Tuntas 

TT : Tidak Tuntas 

Berdasarkan tabel 1.1 pada mata pelajaran IPS dari total keseluruhan 161 

siswa, 75 siswa atau sebanyak 46,58%  belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan 86 siswa atau sebanyak 
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53,41% sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan 

sekolah. Pada mata pelajaran Matematika, dari total keseluruhan 161 siswa, 65 

siswa atau sebanyak 40,37 % belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yang 

telah ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan 96 siswa atau sebanyak 59,62 % sudah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan sekolah. Pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, dari total keseluruhan 161 siswa, 56 siswa atau 

sebanyak 34,78 % belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah 

ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan 105 siswa atau sebanyak 65,21 % sudah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan sekolah. Pada mata 

pelajaran IPA, dari total keseluruhan 161 siswa, siswa atau 43 sebanyak 26,70 % 

belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah. 

Sedangkan 118 siswa atau sebanyak 73,29 % sudah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yang telah ditetapkan sekolah. Pada mata pelajaran PKn, dari total 

keseluruhan 161 siswa, siswa atau 51 sebanyak 31,67 % belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan 110 siswa atau 

sebanyak 68,32 % sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah 

ditetapkan sekolah. Berdasarkan tabel perbandingan hasil belajar tersebut, mata 

pelajaran IPS memiliki presentase ketidak tuntasan tertinggi yaitu sebesar 46,58 

%. 

Berdasarkan uraian tersebut, perlu adanya variasi terhadap pengemasan/ 

desain pembelajaran sehingga dapat menghidupkan suasana belajar yang aktif, 

efektif, menarik dan menyenangkan. Pemilihan model pembelajaran yang tepat 

dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Model pembelajaran 
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yang dapat dipilih dan diterapkan dalam proses pembelajaran yaitu model role 

playing dan model kepala bernomor terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui keefektifan model role playing dan model kepala bernomor 

terstruktur terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 materi perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan membandingkan hasil belajar 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Siswa kelas eksperimen mendapat 

perlakuan dengan menggunakan model role playing dan model kepala bernomor 

terstruktur, sedangkan siswa kelas kontrol mendapat perlakuan dengan 

menggunakan model direct instruction. Peneliti memilih model role playing dan 

model kepala bernomor terstruktur untuk diterapkan pada kelas eksperimen 

karena penerapan model ini dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, efektif, 

menarik dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan minat dan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran. Meningkatnya minat dan keaktifan siswa dalam 

belajar dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPS 

materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penerapan model 

role playing dan model kepala bernomor terstruktur memudahkan guru menarik 

perhatian siswa, sehingga penyampaian materi menjadi lebih mudah dan 

menyenangkan.  

Hamdayama (2014: 189) ”model role playing pada prinsipnya merupakan 

pembelajaran untuk menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke 

dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas/ pertemuan,yang kemudian 

dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta didik memberikan penilaian terhadap 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan”. Model role playing merupakan suatu 
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cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan 

penghayatan siswa dengan cara memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda 

mati. Kepala bernomor terstruktur (structured numbered head) merupakan 

pengembangan dari model pembelajaran NHT (numbered heads together). NHT 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi 

pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap sumber struktur kelas 

tradisional. Sedangkan kepala bernomor terstruktur merupakan modifikasi dari 

model pembelajaran NHT. Perbedaan model NHT dan model kepala bernomor 

terstruktur terdapat pada penugasan yang berangkai dan masuk keluarnya anggota 

ke dalam kelompok pada tugas yang memerlukan diskusi lebih dalam (Aqib, 

2015: 20). 

Karakteristik model role playing dan model kepala bernomor terstruktur 

sesuai dengan mata pelajaran IPS yang memiliki topik bahasan yang cukup luas. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, diperlukan model pembelajaran yang dapat 

menghadirkan situasi nyata ke dalam proses pembelajaran agar dapat dialami dan 

dipelajari siswa secara langsung seperti model role playing. Selain itu, diperlukan 

model pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kerjasama siswa seperti model 

kepala bernomor terstruktur. Melalui penerapan model role playing dan model 

kepala bernomor terstruktur, penyampaian materi IPS dirancang menjadi proses 

pembelajaran yang bermakna karena mengutamakan aktivitas dan pengalaman 

siswa. Model role playing dan model kepala bernomor terstruktur dapat melatih 

siswa untuk terbiasa berinteraksi, bekerjasama, percaya diri, tanggung jawab, 

menghargai dan menghormati orang lain. Penerapan model role playing dan 
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model kepala bernomor terstruktur dalam pembelajaran IPS, dapat meningkatkan  

pemahaman dan hasil belajar siswa. 

Penelitian yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Md. Adi Ary 

Martha, I Gd Meter, dan I Wyn Sujana (2014) dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Role Playing Berbasis Karakter Berbantuan Media 

Audiovisual Terhadap Hasil Belajar IPS Kelas V Gugus 4 Kerobokan Kelod”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe role 

playing berbasis karakter berbantuan media audiovisual berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus 4 Kerobokan Kelod. Penelitian 

lain yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Badriyah (2016) dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kepala Bernomor Terstruktur Pada Materi Ajar 

Perbandingan Berat Benda”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

model pembelajaran kepala bernomor terstruktur meningkatkan kemampuan siswa 

dalam membandingkan berat benda.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui keefektifan model 

role playing dan model kepala bernomor terstruktur terhadap hasil belajar IPS 

siswa kelas 5 melalui penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan Model 

Role Playing dan Kepala Bernomor Terstruktur Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa 

Kelas 5 SD Gugus Gajahmada Kota Semarang”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

a) Model pembelajaran yang digunakan belum bervariasi sehingga pengemasan 

pembelajaran kurang menarik.  
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b) Hasil belajar IPS siswa sebagian belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

yang ditetapkan sekolah.  

c) Belum terciptanya pembelajaran yang interaktif dan komunikatif antara guru 

dan siswa maupun siswa dengan siswa. 

d) Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi. 

e) Kurangnya kemampuan siswa dalam memahami materi dan menghafal 

tanggal peristiwa penting. 

f) Kurangnya visualisasi dari materi yang disampaikan. 

g) Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran belum optimal. 

h) Kurangnya motivasi siswa dalam belajar. 

i) Kurangnya pemanfaatan media sekitar. 

j) Hanya menggunakan buku sebagai sumber belajar. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, peneliti 

membatasi bahasan permasalahan hanya pada model pembelajaran yang kurang 

bervariasi sehingga pengemasan pembelajaran kurang menarik dan berdampak 

pada hasil belajar siswa yang belum optimal. Pada penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui keefektifan model role playing dan model kepala bernomor 

terstruktur pada mata pelajaran IPS materi perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Gugus Gajahmada 

Kota Semarang.  
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1.4 Rumusan Masalah 

1. Apakah model role playing lebih efektif bila dibandingkan dengan model 

direct instruction pada mata pelajaran IPS materi perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Gugus 

Gajahmada Kota Semarang? 

2. Apakah model kepala bernomor terstruktur lebih efektif bila dibandingkan 

dengan model direct instruction pada mata pelajaran IPS materi perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia terhadap hasil belajar IPS siswa 

kelas 5 SD Gugus Gajahmada Kota Semarang? 

3. Apakah model role playing lebih efektif bila dibandingkan dengan model 

kepala bernomor terstruktur pada mata pelajaran IPS materi perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia terhadap hasil belajar IPS siswa 

kelas 5 SD Gugus Gajahmada Kota Semarang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji keefektifan model role playing dibandingkan dengan model 

direct instruction terhadap hasil belajar IPS siswa materi perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia kelas 5 SD Gugus Gajahmada Kota 

Semarang. 

2. Untuk menguji keefektifan model kepala bernomor terstruktur dibandingkan 

dengan model direct instruction terhadap hasil belajar IPS siswa materi 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia kelas 5 SD Gugus 

Gajahmada Kota Semarang. 



12 

 

 
 

3. Untuk menguji keefektifan model role playing dibandingkan dengan model 

kepala bernomor terstruktur terhadap hasil belajar IPS siswa materi 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia kelas 5 SD Gugus 

Gajahmada Kota Semarang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu 

pengetahuan melalui informasi tentang keefektifan model role playing dan model 

kepala bernomor terstruktur dalam pembelajaran IPS. Memberikan wawasan bagi 

tenaga pendidik tentang variasi model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

proses pembelajaran. Selain itu dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi penelitian dalam bidang 

pendidikan terkait dengan hasil belajar IPS pada tingkat pendidikan dasar. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

Manfaat bagi siswa, yaitu membantu meningkatkan pemahaman terkait 

materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada mata pelajaran 

IPS. Dengan meningkatnya pemahaman siswa, hasil belajar siswa akan 

meningkat. Pengemasan pembelajaran menggunakan model role playing dan 

model kepala bernomor terstruktur menjadikan siswa lebih aktif sehingga 

menambah antusiasme dalam diri siswa untuk mempelajari dan memahami materi 

mata pelajaran IPS.  
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1.6.2.2 Bagi Guru 

Manfaat bagi guru yaitu, memperkaya wawasan guru tentang variasi model 

pembelajaran. Kegiatan dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan, dalam rangka mengemas proses pembelajaran menjadi lebih 

menarik dengan cara menerapkan model role playing dan model kepala bernomor 

terstruktur pada proses pembelajaran IPS di sekolah. Penerapan model role 

playing dan kepala bernomor terstruktur dapat mendorong guru untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan 

bagi siswa. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Manfaat bagi sekolah yaitu, sebagai panduan bagi tenaga kependidikan 

untuk meningkatkan profesionalisme, serta menjadi bahan refleksi dan referensi 

untuk meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan pendidikan, sehingga 

kualitas lulusan sebagai output turut meningkat. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh pengalaman berharga terkait 

variasi model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah. Selain itu, peneliti memperoleh wawasan tentang 

keefektifan penerapan model role playing dan kepala bernomor terstruktur pada 

proses pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Landasan Filsafat Pendidikan 

Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophi. Philosophi terdiri dari dua 

kata, yaitu philos dan sophia yang berarti cinta pengetahuan. Tujuan filsafat 

adalah, untuk mencari kebenaran dari suatu persoalan sehingga diperoleh beragam 

pengetahuan tentang baik dan buruknya sehingga seseorang dapat menentukan 

langkah apa yang harus diambil sebagai penyelesaian.  

Filsafat menurut Bernadib (dalam Jalaluddin, dkk, 2016: 3). 

Filsafat sebagai pandangan yang menyeluruh dan sistematis. 

Menyeluruh karena filsafat bukan hanya pengetahuan, melainkan 

juga suatu pandangan yang dapat menembus sampai dibalik 

pengetahuan itu sendiri. Dengan pandangan yang lebih terbuka ini, 

hubungan dan pertalian antara semua unsur yang mengarahkan 

perhatian dan kedalaman mengenai kebajikan dimungkinkan untuk 

dapat ditemukan. Sistematis karena filsafat menggunakan berpikir 

secara sadar, teliti, dan teratur sesuai dengan hukum-hukum yang 

ada. 

Pendidikan adalah bimbingan secara sadar yang diberikan oleh guru 

terhadap siswa sehingga siswa memiliki kepribadian yang utama dan ideal. 

Pendidikan dalam artian yang lebih luas adalah “semua perbuatan dan usaha dari 

generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, dan 

keterampilanya kepada generasi muda, sebagai usaha menyiapkan generasi muda 

agar dapat memahami fungsi hidupnya, baik jasmani maupun rohani”. Pendidikan 

adalah suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik 
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menyangkut daya pikir maupun daya perasaan menuju kearah tabiat manusia. 

Sedangkan pengertian filsafat pendidikan menurut Syaibany (dalam Jalaluddin, 

dkk, 2016: 1-8) “aktivitas pikiran yang teratur, yang menjadikan filsafat sebagai 

jalan untuk mengatur, menyelaraskan dan memadukan proses pendidikan”. 

Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi yang 

dimiliki siswa sehingga dapat meningkatkan kecerdasan, kedewasaan dan 

kemampuannya untuk memikul tanggung jawab moral dari segala perbuatannya.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, filsafat berasal dari kata 

philosophi yang berarti cinta pengetahuan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang 

berusaha memahami persoalan yang ada di masyarakat agar manusia dapat 

memahami dan memiliki pandangan yang menyeluruh dan sistematis mengenai 

alam semesta tempat hidup manusia. Sedangkan pendidikan adalah wadah dimana 

guru bertugas untuk menggali potensi yang ada pada diri siswa dan 

mengembangkan potensi tersebut sehingga siswa dapat menjadi individu yang 

ideal. Jadi, filsafat pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan 

merumuskan kaidah-kaidah/ norma-norma yang dilaksanakan oleh manusia dalam 

hidup dan kehidupannya. 

2.1.2 Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan Nasional 

Pendidikan mempunyai peranan penting untuk menjamin perkembangan 

dan kelangsungan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan diusahakan dan 

diselenggarakan oleh pemerintah sebagai suatu sistem pengajaran nasional. 

Pendidikan selain sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan dan sosial budaya, 

juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi 
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selanjutnya yang dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan suatu bangsa 

akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsa yang dianut. Oleh karena itu, 

sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, didasari, dan mencerminkan 

identitas pancasila sebagai ideologi bangsa. Filsafat pendidikan merupakan 

tuntutan nasional, sedangkan filsafat pendidikan pancasila adalah subsistem dari 

sistem negara pancasila (Jalaluddin, dkk, 2016: 171-173). Pancasila sebagai 

sistem filsafat mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah sistem dan 

makna yang kedua adalah filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti, 

pancasila merupakan kesatuan pemikiran yang mendasar yang membawakan 

kebenaran yang substansial (Soegito, 2013 : 72-73). Indonesia adalah negara yang 

memiliki pancasila sebagai ideologinya, oleh karena itu Indonesia menganut 

aliran filsafat pancasila.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, pancasila sebagai sistem 

filsafat merupakan kesatuan pemikiran yang mendasar yang membawakan 

kebenaran yang substansial. Indonesia adalah negara yang memiliki pancasila 

sebagai ideologinya, oleh karena itu Indonesia menganut aliran filsafat pancasila.  

2.1.3 Filsafat yang Mendukung 

 Selain filsafat pancasila, terdapat beberapa aliran filsafat yang mendukung 

penelitian ini. Beberapa aliran filsafat yang mendukung penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1) Aliran Progresivisme 

Aliran progresivisme mengakui dan mengembangkan asas progresivisme 

agar manusia dapat menghadapi semua tantangan hidup. Dalam pandangan 
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progresivisme, sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan realitas, atau sesuai 

dengan kenyataan. Tokoh aliran progresivisme antara lain James, Dewey, dan 

Vaihinger. Dalam isi pendidikan, filsafat progresivisme menghendaki bentuk 

belajar “sekolah sambil berbuat” atau learning by doing. 

2) Aliran Rekonstruksionisme 

Kata rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris reconstruct, yang 

berarti menyusun kembali. Dalam filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme 

merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan 

membangun tata susuanan hidup yang baru atau modern. 

3) Aliran Esensialisme 

Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang bersifat fleksibel 

dan terbuka untuk menerima perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan 

doktrin tertentu. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada 

nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan 

dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata nilai yang jelas (Jalaluddin, dkk, 

2016: 76-121).  

Berdasarkan uraian tersebut, selain dilandasi oleh filsafat pancasila 

penelitian ini juga didukung dengan beberapa aliran filsafat lain yaitu: aliran 

progresifisme, aliran rekonstruksionisme dan aliran esensialisme. Disimpulkan 

bahwa pada aliran progresifisme setiap manusia memiliki akal dan kecerdasan 

yang merupakan potensi kelebihan dirinya. Pendidikan merupakankan wadah 

untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada dalam diri siswa agar 

berkembang secara optimal. Selain itu, pelaksanaan pendidikan harus berintegrasi 
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dengan lingkungan dan pelaksanaan pendidikan harus memberikan kemajuan 

(progres) bagi siswa. Pada aliran rekonstruksionisme dapat disimpulkan bahwa 

aliran ini menjunjung perombakan tata susunan lama dengan cara membangun 

tata susunan hidup baru yang bercorak modern. Sehingga aliran 

rekonstuksionisme menjunjung perubahan demi mencapai tujuan dalam 

pendidikan. Sedangkan aliran esensialisme, dapat disimpulkan bahwa aliran 

tersebut terbuka untuk menerima perubahan yang ada. Aliran esensialisme tidak 

terpacu pada doktrin tertentu. Setiap perubahan yang terjadi demi kemajuan dalam 

pendidikan akan didukung oleh aliran esensialisme. 

2.1.4 Konsepsi Dasar Pendidikan 

Dalam mencapai efektivitas belajar, UNESCO menetapkan empat pilar 

pendidikan yang harus diperhatikan dalam belajar. Empat pilar pendidikan 

tersebut antara lain: (1) Learning to Know, (2) Learning to do, (3) Learning to be, 

dan (4) Learning to Live Together (Anitah, 2014: 6-7). 

1) Learning to Know, artinya belajar untuk mengetahui. Target dalam belajar 

adalah pemahaman siswa. Dengan adanya proses pemahaman, belajar dapat 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari. 

2) Learning to Do, artinya belajar untuk berbuat. Target dalam belajar adalah 

adanya proses melakukan atau proses berbuat. Dalam pembelajaran siswa 

dituntut untuk mengerjakan, menerapkan, menyelesaikan persoalan, 

melakukan eksperimen, melakukan penyelidikan, penemuan, pengamatan, dan 

simulasi. 
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3) Learning to be, artinya belajar untuk menjadi. Target dalam belajar adalah 

mengantarkan siswa menjadi individu yang utuh sesuai dengan potensi, bakat, 

minat, dan kemampuannya. Hasil belajar yang diperoleh benar-benar 

bermakna dalam kehidupannya maupun bagi kehidupan orang lain.  

4) Learning to Live Together, artinya belajar untuk hidup bersama. Target dalam 

belajar adalah siswa memiliki kemampuan untuk hidup bersama atau mampu 

untuk hidup dalam kelompok. Manusia adalah makhluk sosial, maka siswa 

dibekali dengan pengalaman-pengalaman melakukan tanggung jawab dalam 

kelompok, memahami pendapat orang lain, menerapkan sikap toleransi, 

memahami asas dalam kelompok, serta memahami dan merasakan kesulitan 

orang lain.  

Keempat pilar pendidikan tersebut harus diterapkan pada proses 

pembelajaran di sekolah baik di dalam maupun diluar kelas agar target dalam 

belajar dapat tercapai. 

2.1.5 Teori Belajar  

Slameto (2010: 3), belajar merupakan usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman dalam interaksi dengan lingkungan. 

Winataputra (2008: 19) ada beberapa teori belajar yang melandasi penelitian 

ini, yaitu: 

1) Teori Belajar Piaget 

Dalam teori belajar Piaget, siswa membangun pengetahuannya dari 

pengalamannya sendiri dengan lingkungan. Pengetahuan diperoleh dari 
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tindakan. Perkembangan kognitif siswa sebagian besar bergantung kepada 

seberapa jauh siswa aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan 

lingkungannya. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator. 

Berdasarkan teori Piaget, implikasi teori kognitif pada pendidikan adalah 

sebagai berikut. 

a. Memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental siswa, tidak 

sekedar kepada hasil belajarnya. Disamping kebenaran jawaban siswa, 

guru harus memahami proses yang digunakan siswa sehingga sampai 

pada hasil tersebut. Pengamatan belajar yang sesuai dikembangkan 

dengan memperhatikan tahap kognitif siswa yang mutakhir, dan jika 

guru penuh perhatian terhadap model yang digunakan siswa untuk 

sampai pada kesimpulan tertentu, guru berada dalam posisi memberikan 

pengalaman sesuai dengan yang dimaksud. 

b. Memperhatikan peranan siswa, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Pada kelas Piaget, penyajian pengetahuan jadi 

(readymade) tidak terdapat penekanan, melainkan mendorong siswa 

untuk menemukan  sendiri pengetahuan tersebut (discovery maupun 

inquiry) melalui interaksi spontan dengan lingkungannya. Oleh karena 

itu guru dituntut mempersiapkan berbagai kegiatan yang memungkinkan 

siswa melakukan kegiatan secara langsung dengan dunia fisik. 

c. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh dan melewati 

tahapan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan tersebut 

berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu guru harus 
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melakukan upaya untuk mengatur aktifitas di dalam kelas yang terdiri 

atas individu-individu kedalam bentuk kelompok-kelompok kecil siswa 

dari pada aktivitas dalam bentuk klasikal. 

Penerapan teori belajar Piaget pada penelitian ini ditunjukan dalam 

proses pembelajaran pada kelas eksperimen I yang menerapkan model 

pembelajaran role playing. Pada penerapan model pembelajaran role playing 

siswa membangun pengetahuannya dari pengalamannya sendiri dengan 

memerankakan perannya sebagai tokoh pada peristiwa perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

2) Teori belajar Dewey 

Belajar bergantung pada pengalaman dan minat siswa, serta topik 

dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi bukan terpisah. Menurut 

Dewey metode reflektif dalam memecahkan  masalah, yaitu  suatu  proses  

berpikir aktif, hati-hati, yang dilandasi proses berpikir kearah kesimpulan-

kesimpulan yang definitif melalui lima langkah: 

a. Siswa mengenali masalah, masalah tersebut datang dari luar diri siswa. 

b. Siswa menyelidiki dan menganalisa kesulitan dan menentukan masalah 

yang dihadapi. 

c. Menghubungkan uraian-uraian hasil analisis tersebut atau satu sama lain, 

dan mengumpulkan berbagai kemungkinan guna memecahkan masalah. 

Dalam bertindak siswa dipimpin oleh pengalamannya sendiri. 

d. Menimbang kemungkinan jawaban atau hipotesis dengan akibatnya 

masing-masing. 
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e. Mencoba mempraktikkan salah satu kemungkinan pemecahan masalah 

yang terbaik. Jika pemecahan masalah tersebut salah atau kurang tepat, 

maka dicobanya kemungkinan yang lain sampai ditemuka pemecahan 

masalah yang  tepat.  

 Penerapan teori Dewey dalam penelitian ini adalah pada kelas 

eksperimen II yang menerapkan model pembelajaran kepala bernomor 

terstruktur. Pada penerapan model kepala bernomor terstrutur penugasan 

diberikan sesuai dengan nomor kepala masing-masing siswa. Pada kegiatan 

tersebut masing-masing siswa bertanggung jawab untuk menyelesaikan 

masalah berdasarkan informasi yang dikumpulkan. 

3) Teori Ausubel 

Menurut Ausubel, pada dasarnya seseorang memperoleh pengetahuan 

melalui penerimaan, bukan melalui penemuan. Konsep-konsep, prinsip, dan 

ide yang disajikan pada siswa akan diterima oleh siswa. Agar konsep-konsep 

yang diajarkan berarti bagi siswa, harus ada sesuatu di dalam kesadaran 

siswa yang bisa disamakan. Belajar bermakna adalah belajar yang disertai 

dengan pengertian. Belajar bermakna akan terjadi apabila informasi yang 

baru diterima siswa berkaitan erat dengan konsep yang sudah ada. Informasi 

tersebut dapat diterima siswa tanpa menghubungkan dengan konsep atau 

pengetahuan yang sudah ada. Cara belajar tersebut disebut belajar 

menghapal. 

Penerapan teori Ausubel pada penelitian ini adalah pada kelas kontrol 

yang menerapkan model direct instruction. Penerapan model tersebut 
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memposisikan siswa sebagai penerima informasi dan guru adalah pemberi 

informasi. 

Disimpulkan bahwa berdasarkan teori belajar yang mendukung, 

model role playing lebih efektif dibandingkan dengan model kepala 

bernomor terstruktur dan model direct instruction pada pelajaran IPS materi 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia kelas 5 SD Gugus 

Gajahmada Kota Semarang.  

2.1.6 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.6.1 Pengertian Belajar 

Sebagai makhluk yang berpikir, manusia selalu melakukan tindakan 

belajar. Belajar merupakan kegiatan yang tidak hanya dapat dilakukan di lembaga 

formal, karena setiap orang dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Belajar 

sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, sebagaimana dijelaskan 

Slameto (2010: 2) “belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

Perubahan perilaku yang terjadi dalam belajar merupakan perubahan yang terjadi 

secara sadar, bersifat kontinyu dan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

Hamalik (2013: 27-28) “belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan 

melalui pengalaman (learning is defined as the modification or strengthening of 

behavior through experiencing)”. Menurut pengertian tersebut, belajar merupakan 

suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan berupa suatu hasil atau tujuan. Belajar 

bukan hanya mengingat, akan tetapi belajar adalah mengalami. Gredler (dalam 
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Winataputra, 2008: 5) belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia 

untuk mendapatkan aneka ragam competencies, skills, dan attitudes. Rangkaian 

proses belajar tersebut dilakukan dalam bentuk keterlibatan seseorang dalam 

pendidikan formal, informal dan nonformal. Gagne (dalam Susanto, 2013: 1) 

belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah 

perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

kegiatan yang dilakukan seseorang secara sadar untuk memperoleh pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan baru yang akan tampak pada perubahan tingkah laku yang 

bersifat menetap. Perubahan tingkah laku dalam belajar merupakan hasil dari 

proses interaksi individu dengan lingkungan yang melibatkan aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor. 

2.1.6.2 Prinsip-Prinsip Belajar 

Slameto (2010: 27-28) prinsip belajar merupakan ketentuan yang menjadi 

landasan kegiatan belajar agar terlaksana dengan baik dan terarah. Prinsip belajar 

yaitu: (1) berdasarkan persyaratan yang diperlukan untuk belajar; (2) sesuai 

hakikat belajar; (3) sesuai materi atau bahan yang harus dipelajari; dan (4) syarat 

keberhasilan belajar. Dimyati,Mudjiono (2013: 42-49) terdapat tujuh prinsip 

belajar, yaitu: 

1) Perhatian dan Motivasi 

Perhatian terhadap pelajaran timbul pada diri siswa apabila bahan pelajaran 

sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan motivasi merupakan tenaga yang 

menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. 
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2) Keaktifan 

Belajar terjadi apabila siswa aktif mengalami sendiri. Keaktifan siswa 

dalam kegiatan belajar terdiri dari kegiatan fisik dan kegiatan psikis.  

3) Keterlibatan Langsung atau Berpengalaman 

Belajar merupakan kegiatan yang dialami dan dilakukan sendiri oleh siswa. 

Keterlibatan siswa dalam belajar mencakup: keterlibatan fisik, dan keterlibatan 

mental emosional. 

4) Pengulangan 

Belajar berarti melatih keterampilan yang ada pada seseorang yang terdiri 

dari: keterampilan mengamati, menanggapi, mengingat, mengkhayal, merasakan, 

dan berpikir. 

5) Tantangan 

Tantangan yang dihadapi dalam belajar, membuat siswa tertarik untuk 

mengatasi hambatan yang muncul dalam proses pencapaian tujuan belajar.  

6) Balikan dan Penguatan 

Balikan dan penguatan dalam proses belajar dapat meningkatkan semangat 

belajar siswa. Balikan dan penguatan diberikan kepada siswa setelah proses 

belajar selesai. 

7) Perbedaan Individual 

Setiap siswa memiliki perbedaan satu sama lain, baik menyangkut psikis, 

kepribadian, maupun sifat. Perbedaan individual tersebut berpengaruh pada cara 

dan hasil belajar siswa.  
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa 

prinsip belajar yang telah dirumuskan dengan memperhatikan kebutuhan siswa 

terhadap proses belajar. Prinsip-prinsip tersebut perlu diperhatikan dalam 

melaksanakan proses belajar agar tujuan belajar dapat tercapai dengan optimal.  

2.1.6.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar  

Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor dari dalam diri siswa 

(intern) dan faktor dari luar diri siswa (ekstern). Faktor intern yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa antara lain kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, 

perhatian, kelemahan dan kesehatan, serta kebiasaan siswa. Sedangkan faktor 

ekstern yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa antara lain, lingkungan fisik 

dan non fisik (termasuk suasana kelas dalam belajar), lingkungan sosial budaya, 

lingkungan keluarga, program sekolah, guru pelaksanaan pembelajaran, dan 

teman sekolah (Anitah, 2014: 7). 

Mendukung pendapat Anitah, faktor yang mempengaruhi belajar menurut 

Slameto (2010: 54-72) dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi hasil belajar siswa dibagi 

menjadi tiga, antara lain faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh), faktor 

psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan), 

dan kesehatan (kelelahan jasmani, dan kelelahan rohani). Faktor ekstern yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa dibagi menjadi tiga, antara lain faktor keluarga, 

(cara orang tua mendidik, relasi antaranggota keluarga, suasana rumah, keadaaan 

ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan), faktor 
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sekolah, (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, sumber pelajaran di 

atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah), dan faktor 

masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan 

bentuk kehidupan masyarakat).  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi belajar ada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor 

intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, sedangkan faktor ekstern 

adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor intern yang mempengaruhi 

belajar siswa antara lain: kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, 

kebiasaan siswa, faktor jasmaniah, dan faktor psikologis. Sedangkan faktor 

ekstern yang mempengaruhi belajar siswa adalah: lingkungan fisik dan non fisik 

(termasuk suasana kelas dalam belajar), lingkungan sosial budaya, lingkungan 

keluarga, program sekolah guru pelaksanaan pembelajaran, dan teman sekolah.  

2.1.6.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh setelah melalui kegiatan 

belajar. Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan 

tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui kegiatan evaluasi. Sunal (dalam 

Susanto, 2013: 5-6), “evaluasi merupakan proses penggunaan informasi untuk 

membuat pertimbangan seberapa efektif suatu program telah memenuhi 

kebutuhan siswa”. Evaluasi dapat dijadikan sebagai tindak lanjut dan digunakan 

sebagai alat untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang di 

pelajari. Prestasi belajar siswa tidak hanya diukur dari tingkat penguasaan ilmu 
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pengetahun, tetapi juga dari sikap dan keterampilan. Penilaian hasil belajar siswa 

mencakup segala aspek yang berada di sekolah, baik pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. 

Bloom menyampaikan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, 

yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif 

berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual. Tujuan 

siswa dalam ranah kognitif mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesi, dan penilaian. Ranah afektif berkaitan dengan sikap, minat, dan 

nilai. Tujuan siswa dalam ranah afektif adalah penerimaan, penanggapan, 

penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup. Sedangkan ranah 

psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan motorik 

dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Tujuan siswa dalam ranah 

psikomotorik menurut adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan 

terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan kreativitas (Rifai, 2012: 70-74). 

2.1.6.5 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas siswa dan guru yang dirancang 

sedemikian rupa dan dilaksanakan sebagai implementasi dari belajar. Susanto 

(2013: 18-19), “kata pembelajaran merupakan perpaduan dari aktivitas belajar dan 

mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung dominan pada siswa, 

sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru”. Pembelajaran 

menurut Winataputra (2008: 18), “….merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada 

diri siswa”. Oleh karena itu pembelajaran berkaitan dengan jenis hakikat, dan 
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jenis belajar, serta hasil belajar. Pembelajaran harus menghasilkan belajar, akan 

tetapi tidak semua proses belajar terjadi karena pembelajaran. Gagne,dkk (dalam 

Nurochim, 2013: 17-18) “instruction atau pembelajaran adalah suatu sistem yang 

bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa 

yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk memengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal”. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, pembelajaran dapat 

disimpulkan sebagai perpaduan dari dua aktivitas yaitu aktivitas belajar dan 

mengajar. Pembelajaran diberikan oleh seorang guru yang menggunakan 

pengetahuan profesionalnya kepada siswa dalam rangka memberikan 

pengetahuan, keterampilan serta kepribadian. Pembelajaran dirancang untuk 

mendukung keberhasilan proses belajar siswa. 

2.1.6.6 Prinsip-Prinsip Pembelajaran  

Suparman (dalam Nurochim, 2013: 19), prinsip - prinsip dalam 

pembelajaran adalah:  

1) Respons-respons baru (new respons) diulang sebagai akibat dari respons yang 

terjadi sebelumnya. 

2) Perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respons, tetapi juga di bawah 

pengaruh kondisi atau tanda-tanda di lingkungan siswa. 

3) Perilaku yang timbul oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang 

frekuensinya bila tidak diperkuat dengan akibat yang menyenangkan. 

4) Belajar yang berbentuk respons terhadap tanda-tanda yang terbatas akan di 

transfer kepada situasi lain yang terbatas pula. 
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5) Belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar 

sesuatu yang kompleks seperti yang berkenaan dengan pemecahan masalah. 

6) Situasi mental siswa untuk menghadapi pelajaran akan memengaruhi 

pengertian dan ketekunan siswa selama proses pembelajaran. 

7) Kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai 

umpan balik menyelesaikan tiap langkah, akan membantu siswa. 

8) Kebutuhan memecah materi kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil dapat 

di kurangi dengan mewujudkan dalam suatu model. 

9) Keterampilan tingkat tinggi (kompleks) terbentuk dari keterampilan dasar 

yang lebih sederhana. 

10) Belajar akan lebih cepat, efisien, dan menyenangkan bila siswa diberi 

informasi tentang kualitas penampilannya dan cara meningkatkannya. 

11) Perkembangan dan kecepatan belajar siswa sangat bervariasi, ada yang maju 

dengan cepat dan ada yang lebih lambat. 

12) Dengan persiapan, siswa dapat mengembangkan kemampuan 

mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri dan menimbulkan umpan balik 

bagi dirinya untuk membuat respons yang benar. 

Gagne  (dalam Nurochim, 2013: 19), sembilan prinsip yang dapat 

dilakukan guru dalam melaksanakan pembelajaran, sebagai berikut: 

1) Menarik perhatian (gaining attention). 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran (informing learner of the objectives). 

3) Meningatkan konsep/prinsip yang telah dipelajari (stimulating recall or prior 

learning). 
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4) Menyampaikan materi pelajaran (presenting the stimulus). 

5) Memberikan bimbingan belajar (providing learner guidance). 

6) Memperoleh kinerja/penampilan siswa (eliciting performance). 

7) Memberikan balikan (providing feedback). 

8) Menilai hasil belajar (assessing performance). 

9) Memperkuat retensi dan transfer belajar (enhancing retention and transfer). 

2.1.6.7 Kualitas Pembelajaran 

Etzioni (dalam Hamdani, 2011: 195) kualitas dapat dimaknai dengan istilah 

keefektifan. Efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam 

mencapai suatu tujuan. Efektivitas menurut Robbins tidak hanya dapat dilihat dari 

sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap seseorang 

dan tingkat kepuasan yang telah dicapai. Efektivitas merupakan suatu konsep 

yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan 

seseorang dalam mencapai sasaran atau tingkat pencapaian tujuan-tujuan. 

Pembelajaran efektif merupakan tolok ukur keberhasilan guru dalam mengelola 

kelas. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. Dari 

segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruh atau 

sebagian besar siswa terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam 

proses pembelajaran. Dari segi hasil, pembelajaran dikatakan efektif apabila 

terjadi perubahan tingkah laku yang positif dan tercapainya tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas 

apabila masukan merata, menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi 

serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat, dan pembangunan.  
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Susanto (2013: 53-55) untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif, perlu 

diperhatikan beberapa aspek berikut, antara lain:  

1) Guru membuat persiapan mengajar yang sistematis. 

2) Proses belajar mengajar (pembelajaran) harus memiliki kualitas yang tinggi, 

ditunjukkan dengan adanya penyampaian materi oleh guru secara sistematis, 

dan menggunakan berbagai variasi di dalam penyampaian, baik berupa media, 

metode, suara, maupun gerak. 

3) Waktu selama proses belajar mengajar berlangsung digunakan secara efektif. 

4) Motivasi mengajar guru dan motivasi belajar siswa cukup tinggi. 

5) Hubungan interaktif antara guru dan siswa dalam kelas baik, sehingga setiap 

terjadi kesulitan belajar dapat segera di atasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah tingkat pencapaian tujuan dalam pembelajaran. Aspek 

efektivitas belajar antara lain: (1) peningkatan pengetahuan; (2) peningkatan 

keterampilan; (3) perubahan sikap; (4) perilaku; (5) kemampuan adaptasi; (6) 

peningkatan integrasi; (7) peningkatan partisipasi; dan (8) peningkatan interaksi 

kultural. 

2.1.7 Aktivitas Belajar Siswa 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Pada proses 

pembelajaran tradisional aktivitas tersebut dilaksanakan, namun bersifat semu 

(aktivitas semu). Pada proses pembelajaran modern, proses pembelajaran lebih 

mengutamakan pada aktivitas sejati. Aktivitas sejati yaitu apabila siswa 
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melakukan kegiatan belajar sambil bekerja. Dengan bekerja siswa memperoleh 

pengetahuan, dan pemahaman, sehingga dapat mengembangkan aspek-aspek 

tingkah laku serta keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat 

(Hamalik, 2013: 171-172). Aktivitas belajar siswa merupakan kegiatan baik 

jasmani maupun rohani yang dilakukan siswa selama proses belajar berlangsung 

(Daryanto, Rahardjo, 2012: 3). 

Suprijono (2011: 8-10) aktivitas belajar siswa dapat diuraikan menjadi 6 

aktivitas belajar yaitu: 

1) Keterampilan 

Aktivitas belajar berfokus pada pengalaman belajar melalui perpaduan 

gerak, stimulus, dan respon yang dilakukan siswa. 

2) Pengetahuan 

Aktivitas belajar mencakup pemahaman terhadap pengetahuan, 

perkembangan kemampuan, dan keterampilan berpikir. 

3) Informasi 

Aktivitas belajar mencakup pemahaman siswa terhadap kata, pengertian, 

dan istilah. Siswa mengenali, mengulang, dan mengingat pengetahuan dan 

memformulasikan informasi yang diperoleh. 

4) Konsep 

Aktivitas belajar merupakan kemampuan siswa untuk membedakan benda, 

dan peristiwa di lingkungan sekitar. Aktivitas tersebut diperlukan untuk 

memecahkan masalah dan merupakan unsur pembangun berpikir siswa. 
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5) Sikap 

Aktivitas belajar berfokus pada perubahan sikap yang berhubungan dengan 

minat, nilai, penghargaan, pendapat, dan prasangka. Sikap sebagai pola tindakan 

siswa dalam merespon stimulus tertentu. 

6) Memecahkan masalah 

Aktivitas belajar merupakan usaha mengembangkan kemampuan berpikir 

siswa. Siswa terlibat dalam berbagai tugas, penentuan tujuan yang ingin dicapai, 

dan kegiatan untuk melaksanakan tugas. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

siswa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan siswa pada proses 

pembelajaran. Aktivitas belajar siswa dibagi menjadi 6 aktivitas, yaitu: 

keterampilan, pengetahuan, informasi, sikap, dan memecahkan masalah.  

2.1.7.1 Kesulitan Belajar Siswa  dan Cara Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa 

Kurnia, dkk (PJJ: 15-16) ada tiga jenis kesulitan belajar yang ditemukan 

dalam perkembangan seorang siswa, yaitu:  

1) Kesulitan belajar akademis. 

Kesulitan belajar akademis siswa SD disebut kesulitan “CALISTUNG” 

(membaca, menulis,dan berhitung). 

a. Kesulitan membaca dapat disebabkan karena gangguan pertumbuhan 

psikologis dan hambatan didaktik-metodik. Siswa mengenal bunyi huruf, 

tetapi mereka kesulitan dalam membaca apabila huruf tersebut dirangkai 

menjadi sebuah kata. Siswa pada usia sekolah dasar juga mengalami 

ketidakmampuan membaca yang disebabkan karena faktor-faktor psikologis. 
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Gangguan dalam membaca karena kehilangan kemampuan membaca disebut 

aphasia. Sedangkan siswa yang memiliki ketidakmampuan untuk membaca 

karena gangguan fungsi saraf disebut dyslexsia. 

b. Kesulitan menulis disebabkan karena kemampuan psikomotor siswa kurang 

terlatih. Ketidakmampuan motorik melakukan encoding menyebabkan siswa 

mengalami ketidakmampuan untuk menulis. Siswa yang tulisannya kurang 

baik, sulit untuk dibaca, dan tidak rapi akibat gangguan syaraf disebut 

disgraphia.  

c. Kesulitan berhitung berkaitan dengan penerapan konsep-konsep kuantitatif 

pada diri siswa. Kesulitan untuk mengerjakan bilangan pada saat berhitung 

disebut dyscalculia. 

2) Kesulitan akibat gangguan simbolik 

Siswa mampu mendengar akan tetapi tidak mengerti apa yang didengar. 

Siswa mampu mengaitkan objek yang dilihat, namun mengalami gangguan 

pengamatan (visual receptive). Siswa juga mengalami gangguan gerak-gerik 

(motoraphasia). Siswa yang memiliki gangguan simbolik sulit untuk memahami 

suatu objek sekali pun siswa memiliki pendengaran yang normal. 

3) Kesulitan akibat gangguan nonsimbolik. 

Gangguan nonsimbolik adalah ketidakmampuan siswa dalam memahami isi 

pelajaran karena anak mengalami kesulitan untuk mengenal kembali apa yang 

telah dipelajari pada pelajaran sebelumnya. Ketidakmampuan pengamatan akan 

menimbulkan gangguan keliru karena siswa tidak mampu memanipulasi benda 

walaupun indra motornya normal. 
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 Syah (2009: 188-189) langkah-langkah yang dapat dilakukan guru untuk 

mengatasi kesulitan belajar , yaitu: (1) identifikasi gejala kesulitan belajar, (2) 

menganalisis hasil identifikasi, (3) menentukan bidang kecakapan yang dianggap 

bermasalah, (4) menyusun program perbaikan.  

Disimpulkan bahwa kesulitan belajar berdampak pada proses belajar siswa. 

Kesulitan belajar yang berlangsung terus menerus tanpa adanya penyelesaian 

mengakibatkan ketidak optimalan hasil belajar siswa. Dengan demikian 

diperlukan perhatian guru untuk mendiagnosa masalah masing-masing siswa dan 

memberikan alternative pemecahan dari masalah tersebut.  

2.1.8 Motivasi Belajar Siswa 

Uno (2015: 26) motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik dan faktor 

ekstrinsik. Faktor intrinsik antara lain keinginan, kebutuhan, harapan dan cita-cita. 

Sedangkan faktor ekstrinsik antara lain penghargaan, lingkungan belajar yang 

kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Hakikat motivasi belajar adalah 

dorongan internal dan eksternal pada diri masing-masing siswa untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku. Motivasi memiliki peranan penting dalam keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar. Peran motivasi dalam belajar antara lain: 1) sebagai 

penguatan belajar, 2) memperjelas tujuan belajar, dan 3) menentukan ketekunan 

belajar. 

Teori motivasi tentang kebutuhan siswa menurut Maslow dibedakan dalam 

lima tingkatan seperti gambar berikut. 
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Gambar 2.1 Hierarki Kebutuhan Maslow 

 

Berdasarkan gambar 2.1 hierarki kebutuhan siswa menurut Maslow dibagi 

menjadi 5 tingkatan, yaitu: kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta kasih, 

penghargaan, dan aktualisasi diri.  

1) Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan yang harus dipuaskan untuk dapat tetap hidup, termasuk makanan, 

perumahan, pakaian, dan udara untuk bernapas. Kebutuhan fisiologis bagi 

seorang siswa antara lain peralatan sekolah, dan ruang kelas yang nyaman. 

2) Kebutuhan Akan Rasa Aman 

Ketika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi maka dapat diarahkan kepada 

kebutuhan akan keselamatan. Keselamatan tersebut termasuk rasa aman dari 

setiap jenis ancaman fisik atau kehilangan, serta merasa terjamin. 

3) Kebutuhan Akan Cinta Kasih atau Kebutuhan Sosial 

Ketika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpenuhi, kepentingan 

selanjutnya adalah hubungan antar manusia. 

 

Aktualisasi 

Diri 

Penghargaan 

Cinta Kasih 

Rasa Aman 

Kebutuhan Fisiologis 
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4) Kebutuhan Akan Penghargaan 

Percaya diri dan harga diri maupun kebutuhan akan pengakuan umum dan 

kehormatan di dunia luar. 

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan aktualisasi diri ditempatkan paling atas pada hierarki Maslow dan 

berkaitan dengan keinginan pemenuhan diri. Ketika semua kebutuhan lain 

sudah dipuaskan, seseorang ingin mencapai secara penuh potensinya. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi erat 

kaitannya dengan belajar dan pembelajaran. Untuk memunculkan motivasi dalam 

diri siswa, guru dapat menerapkan beberapa teknik motivasi dalam proses 

pembelajaran. Berdasarkan teori motivasi Maslow, terdapat 5 tingkatan kebutuhan 

siswa. Jika masing-masing tingkatan kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, siswa 

dapat mengoptimalkan kemampuan dirinya.   

2.1.8.1 Teknik Motivasi Siswa 

Uno (2015: 34-37) beberapa teknik pemberian motivasi yang dapat 

diterapkan guru dalam pembelajaran adalah:  

1) Pernyataan penghargaan secara verbal. 

2) Menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan. 

3) Menimbulkan rasa ingin tahu. 

4) Memunculkan sesuatu yang tidak diduga oleh siswa. 

5) Menjadikan tahap dini dalam belajar mudah bagi siswa.  

6) Menggunakan materi yang dikenal siswa sebagai contoh dalam belajar.  
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7) Gunakan kaitan yang unik dan tak terduga untuk menerapkan suatu konsep 

dan prinsip yang telah dipahami.  

8) Menuntut siswa untuk menggunakan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya. 

9) Menggunakan simulasi dalam penilaian.  

10) Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperlihatkan kemahirannya di 

depan umum. 

11) Mengurangi akibat yang tidak menyenangkan dan keterlibatan siswa dalam 

kegiatan belajar. 

12) Memahami iklim sosial dalam sekolah.  

13) Memanfaatkan kewibawaan guru secara tepat.  

14) Memperpadukan motif-motif yang kuat.  

15) Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai.  

16) Merumuskan tujuan-tujuan sementara.  

17) Memberitahukan hasil kerja yang telah dicapai.  

18) Membuat suasana persaingan yang sehat di antara para siswa. 

19) Mengembangkan persaingan dengan diri sendiri.  

20) Memberikan contoh yang positif.  

Penerapan beberapa teknik motivasi tersebut dalam pembelajaran dapat 

memunculkan motivasi belajar yang kuat dari dalam diri siswa sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar. 
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2.1.9 Siswa 

2.1.9.1 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Siswa adalah suatu komponen dalam pengajaran di samping faktor guru, 

tujuan, dan metode pengajaran. Sebagai salah satu komponen, siswa merupakan 

komponen terpenting di antara komponen lain. Pada dasarnya, siswa adalah unsur 

penentu dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya siswa, proses pembelajaran 

tidak dapat berlangsung. Looke berpendapat bahwa jiwa anak bagaikan tabula 

rasa, sebuah meja lilin yang dapat ditulis dengan apa saja menurut keinginan si 

pendidik. Rousseau berpendapat bahwa anak memiliki jiwa yang bersih, akan 

tetapi karena pengaruh lingkungan maka jiwa anak menjadi kotor. Berdasarkan 

psikologi moderen, “anak adalah suatu organisme yang hidup, mereaksi, dan 

berbuat. Organisme yang hidup memiliki suatu kebutuhan, minat, kemampuan, 

intelek, dan masalah-masalah tertentu”. Siswa memiliki sifat unik, memiliki bakat 

dan kemampuan dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh dari luar seperti: 

keluarga, masyarakat, status sosial ekonomi keluarga, tingkatan dan jenis 

pekerjaan orang tua, dan pengaruh-pengaruh dari kebudayaan sehingga 

membentuk pribadi yang lebih kompleks (Hamalik, 2013: 99-100).  

Di Indonesia, anak SD memiliki rata-rata usia sekitar 6-12 tahun. Pada usia 

tersebut, anak disebut dengan masa anak akhir. Permulaan awal masa anak akhir 

ditandai dengan masuknya anak ke sekolah formal di SD kelas satu. Sebagian 

anak pada tahap ini berada dalam keadaan yang tidak seimbang (disequilibrium). 

Orang tua menyebut masa anak akhir sebagai usia yang menyulitkan karena anak 

pada masa ini lebih banyak dipengaruhi oleh teman sebaya. Pendidik menyebut 



41 

 

 
 

anak usia SD, karena pada rentang usia 6-12 tahun anak bersekolah di SD. Di 

sekolah, anak dapat memperoleh dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang 

dianggap penting untuk keberhasilan melanjutkan pendidikan dan penyesuaian 

diri dalam kehidupan bermasyarakat. Guru memandang anak pada usia 6-12 tahun 

sebagai usia kritis dalam dorongan berprestasi. Psikolog perkembangan anak 

menyebut anak umur 6-12 tahun sebagai usia berkelompok. Pada rentang usia 

tersebut, perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman 

sebaya sebagai anggota kelompok. Perkembangan pada masa anak akhir meliputi 

perkembangan dari berbagai aspek baik fisik maupun psikis (berbicara, emosi, 

dan sosial). Pertumbuhan fisik pada periode anak akhir berjalan lambat dan relatif 

seragam. Perkembangan bahasa terutama berbicara dan penguasaan kosa kata 

mengalami peningkatan yang pesat. Sejalan dengan perkembangan bahasa, terjadi 

kemajuan dalam pengertian. Pada periode ini mulai dikembangkan keterampilan 

dan kemampuan bersekolah (skolastik) seperti kemampuan dalam membaca, 

menulis, dan menghitung, serta pengetahuan dan keterampilan hidup yang 

diperlukan sesuai dengan usia dan lingkungan anak SD. Sedangkan pada 

perkembangan sosial, perkembangan sosial anak mulai meluas dari lingkungan 

sosial disekitar rumah menjadi lingkungan dan teman-teman disekolah (Kurnia, 

dkk, PJJ: 20-22). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik anak usia sekolah dasar atau pada masa anak akhir adalah masa 

dimana anak dalam keadaan tidak seimbang. Pada masa anak akhir, teman sebaya 

adalah faktor utama yang mempengaruhi karakteristik anak. Anak masih dalam 
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tahap usia berkelompok, karena mereka berusaha menyesuaikan diri dengan 

tujuan untuk dapat diterima dengan baik di kelompok tertentu. Perkembangan 

pada masa anak akhir meliputi perkembangan dari berbagai aspek baik fisik 

maupun psikis.  

2.1.9.2 Gaya Belajar Siswa Sekolah Dasar 

Asrori (dalam Dirman, dkk, 2014: 99-100) gaya belajar adalah cara yang 

diterapkan siswa untuk menyerap, dan mengolah informasi yang diperoleh. Gaya 

belajar siswa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) gaya belajar visual, (2) gaya 

belajar auditif, dan (3) gaya belajar kinestetik. Siswa yang memiliki gaya belajar 

visual cenderung belajar dengan cara melihat. Siswa yang memiliki gaya belajar 

auditori cenderung belajar dengan cara mendengar. Sedangkan siswa yang 

memiliki gaya belajar kinestetik, cenderung belajar dengan cara bergerak, bekerja, 

dan menyentuh. Pengelompokan gaya belajar, bukan berarti siswa hanya memiliki 

salah satu karakteristik cara belajar. Pengelompokan tersebut berfungsi sebagai 

panduan, bahwa siswa memiliki kecenderungan kepada salah satu gaya belajar. 

Kecenderungan siswa pada gaya belajar tertentu, menyebabkan siswa lebih mudah 

dalam menyerap dan mengolah informasi jika diberikan perlakuan yang sesuai 

dengan gaya belajarnya. 

Berdasarkan pendapat tersebut, gaya belajar adalah cara yang diterapkan 

peserta didik untuk menyerap dan mengolah informasi yang diperoleh sehingga 

peserta didik dapat memahami dan menyerap informasi dengan mudah. 

 

 



43 

 

 
 

2.1.9.3 Tugas dan Perkembangan Siswa  

Perkembangan adalah adanya perubahan dalam struktur, kapasitas, fungsi 

dan efisiensi pada diri seseorang. Perkembangan siswa pada umumnya berjalan 

lambat. Perkembangan fisik belum tentu sejalan dengan perkembangan dalam segi 

mental dan emosi, oleh karena itu diperlukan perhatian dari guru. Prinsip-prinsip 

perkembangan menurut Sunaryo (dalam Dimyati, dkk, 2013: 83-84) ada tiga, 

yaitu: (1) perkembangan adalah proses yang tak pernah berakhir, (2) setiap siswa 

bersifat individual dan berkembang dalam percepatan individual, dan (3) semua 

aspek perkembangan saling berkaitan. Tugas perkembangan siswa difokuskan 

pada upaya peningkatan sikap dan perilaku siswa serta berusaha untuk mencapai 

kemampuan bersikap dan berperilaku sesuai fasenya. Tugas perkembangan 

tersebut meliputi masa bayi, masa anak sekolah, masa muda, masa dewasa muda, 

masa usia tengah baya, dan masa dewasa lanjut. Pada setiap periode, terdapat 

tugas-tugas perkembangan yang berbeda-beda tetapi berkelanjutan. Seseorang 

akan menghadapi masalah apabila mengalami kelambatan ataupun kecepatan 

dalam menyelesaikan tugas perkembangan sesuai periodenya. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, siswa SD berada pada periode 

anak sekolah (6-12 tahun) yang memiliki karakteristik perkembangan tertentu 

sesuai dengan sebutan yang diberikan oleh orang tua, guru, maupun psikolog. 

Sekolah Dasar sebagai lembaga pendidikan formal merupakan sarana yang 

disiapkan pemerintah untuk membantu anak dalam melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada periode masa anak akhir (6-12 

tahun). Oleh sebab itu, sekolah bertugas untuk memfasilitasi siswa agar dapat 
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menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya dengan baik. Tugas perkembangan 

adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh setiap individu pada setiap 

periode perkembangannya. Jika individu tidak dapat menyelesaikan tugas 

perkembangannya dengan baik, atau terlalu cepat dalam menyelesaikan tugas 

perkembangannya maka individu tersebut akan mengalami kesulitan. 

2.1.10 Guru 

2.1.10.1 Pengertian Profesionalisme Guru 

Profesi merupakan praktik dari suatu bidang pekerjaan yang didukung 

dengan penguasaan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang diperoleh 

melalui pendidikan dan latihan.  

Danin (dalam Rusman, 2010: 16). 

Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu 

profession atau bahasa latin profecus, yang artinya mengakui, 

adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan 

suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu 

pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya 

yang di tekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan 

pengetahuan teoritis sebagai instrument untuk melakukan perbuatan 

praktis, bukan pekerjaan manual. 

 

Profesional adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus yang 

memenuhi mutu serta memerlukan pendidikan profesi (UU Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen). Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan 

yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang khusus dipersiapkan untuk 

pekerjaan tersebut. Arifin  (dalam Rusman, 2010: 17-18), profesionalisme adalah 

suatu pandangan terhadap keahlian tertentu yang diperlukan dalam suatu 

pekerjaan dimana keahlian tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan khusus 

atau latihan khusus. Profesionalisme mengarah pada komitmen para anggota 
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dalam suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan 

strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan 

profesi. 

Menurut pendapat beberapa ahli tersebut, profesi adalah suatu bidang 

pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Profesional adalah pekerjaan yang 

dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau kemampuan tertentu. 

Sedangkan profesionalisme adalah pandangan terhadap keahlian tertentu dimana 

keahlian tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan khusus, 

sehingga seseorang yang terjun di dalam pekerjaan tersebut adalah seseorang yang 

memiliki kemampuan dan keahlian yang telah diperoleh dari bangku pendidikan. 

Jadi, profesionalisme guru adalah orang yang terdidik dan terlatih serta memiliki 

pengalaman di bidangnya sehingga mampu menjalankan kewajibannya dengan 

baik dan optimal sebagai seorang guru atau pendidik.  

2.1.10.2 Standar Kompetensi Guru 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional meliputi: 

1) Kompetensi pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang 

meliputi pemahaman, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimiliki. 

2) Kompetensi personal, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. 



46 

 

 
 

3) Kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam SNP. 

4) Kompetensi sosial, adalah kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama 

guru, tenaga kependidikan, orang tua/ wali siswa, dan masyarakat (Rusman, 2010: 

22-23). 

2.1.10.3 Keterampilan Dasar Mengajar Guru 

Turney (dalam Anitah, 2014), terdapat delapan keterampilan dasar 

mengajar guru, antara lain: 

1) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam rangka 

menciptakan kondisi awal agar siswa merasa siap mental dan perhatiannya 

terfokus pada materi yang akan dipelajari. Sedangkan menutup pelajaran 

merupakan usaha guru untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa 

yang telah dipelajari siswa untuk mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam 

penguasaan materi pembelajaran. 

2) Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran, adalah kemampuan 

guru dalam memberikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara 

sistematis. 

3) Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya bertujuan untuk memperoleh informasi tentang 
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pengetahuan siswa dan meningkatkan interaksi antara guru-siswa dan antara 

siswa-siswa sehingga siswa aktif dalam pembelajaran. 

4) Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan merupakan suatu respon dalam bentuk verbal (dengan kata-

kata) maupun non verbal (dengan tingkah laku) yang dilakukan oleh guru 

terhadap tingkah laku siswa untuk memberikan umpan balik bagi siswa.  

5) Keterampilan Menggunakan Variasi 

Penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan 

agar siswa tidak merasa bosan. Penggunaan variasi dapat mengoptimalkan 

pembelajaran sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

tersebut. 

6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Kegiatan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan kemampuan 

guru untuk memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

secara berkelompok dengan tujuan memperoleh pengalaman belajar. Kegiatan 

berkelompok memudahkan siswa untuk memperoleh informasi dan 

melakukan proses pemecahan masalah. 

7) Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, dan 

mengembalikan ke kondisi yang kondusif saat terjadi gangguan dalam proses 

pembelajaran. 
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8) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan 

kegiatan guru dalam mengorganisasi kegiatan pembelajaran secara klasikal, 

kelompok kecil, maupun perorangan sesuai dengan materi dan tujuan yang 

akan dicapai. 

Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa seorang guru yang profesional 

wajib memiliki delapan keterampilan dasar mengajar yang diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. 

2.1.11 Interaksi Guru Dengan Siswa 

2.1.11.1 Interaksi Edukatif 

Achmad  (dalam Djamarah, 2010: 10-11) sebagai makhluk sosial, manusia 

dalam kehidupannya membutuhkan hubungan dengan manusia lain. 

Kecenderungan manusia untuk berhubungan dengan manusia lain melahirkan 

komunikasi dua arah melalui bahasa yang mengandung tindakan dan perbuatan. 

Adanya aksi dan reaksi, maka interaksi dapat terjadi. Interaksi akan berlangsung 

apabila terdapat hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Interaksi yang 

bernilai pendidikan, dalam dunia pendidikan disebut sebagai “interaksi edukatif”. 

Interaksi edukatif harus menggambarkan hubungan aktif dua arah dengan 

pengetahuan sebagai medianya, sehingga interaksi merupakan hubungan yang 

bermakna. Semua unsur dari interaksi edukatif, harus berproses dalam ikatan 

tujuan pendidikan. Oleh karena itu, interaksi edukatif adalah hubungan aktif dua 

arah antara guru dan siswa yang berlangsung untuk mencapai tujuan pendidikan. 
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Interaksi edukatif adalah suatu proses yang mengandung sejumlah norma, dan 

semua norma tersebut yang ditanamkan guru kepada anak didik. 

Berdasarkan pendapat tersebut, interaksi edukatif adalah hubungan aktif 

dua arah antara guru dan siswa dengan pengetahuan sebagai medianya. Interaksi 

edukatif menghasilkan hubungan yang bermakna sehingga dapat mencapai tujuan 

dalam pendidikan.  

2.1.11.2 Guru Sebagai Dwitunggal 

Guru adalah salah satu unsur dalam pendidikan yang memegang peranan 

penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Guru dan siswa adalah dua unsur 

yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Pada hakikatnya, guru dan 

siswa adalah satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain. Raga guru dan siswa 

memang terpisah, akan tetapi jiwa guru dan siswa tetap satu sebagai “dwitunggal” 

yang kokoh. Kesatuan jiwa guru dengan siswa tidak dapat dipisahkan, karena guru 

tetaplah guru dan siswa tetaplah siswa. Maka dari itu, guru dan anak didik disebut 

sebagai dwitunggal (Djamarah, 2010 : 1-3). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dwitunggal adalah istilah hubungan antara 

guru dan siswa. Guru dan siswa adalah dua komponen dalam pendidikan yang 

tidak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, di dalam 

dunia pendidikan guru dan siswa disebut sebagai “dwitunggal”. 

2.1.12 Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

2.1.12.1 Hakikat Implementasi KTSP 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
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penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. KTSP 

adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing 

satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, 

struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, 

dan silabus. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman 

pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta 

memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. KTSP dikembangkan 

berdasarkan prinsip-prinsip: berpusat pada potensi; beragam dan terpadu; tanggap 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; relevan dengan 

kebutuhan hidupnya; menyeluruh dan berkesinambungan; belajar sepanjang 

hayat; dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah 

(Nurochim, 2013: 117-119). 

2.1.12.2 Pelaksanaan Pembelajaran KTSP 

Implementasi KTSP dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan 

ide, konsep, dan kebijakan kurikulum dalam suatu aktivitas pembelajaran, 

sehingga siswa menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungan. Mars (dalam Mulyasa, 2009: 180) mengemukakan tiga faktor 

yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, 

dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan internal yang datang dari dalam diri 

guru. Dari berbagai faktor tersebut, guru merupakan faktor penentu keberhasilan 

dalam implementasi kurikulum di samping faktor-faktor yang lain. Keberhasilan 

implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan di sekolah sangat ditentukan 

oleh guru, karena bagaimanapun baiknya sarana pendidikan jika guru tidak 
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memahami dan melaksanakan tugas dengan baik hasil implementasi kurikulum 

(pembelajaran) tidak akan optimal. Pelaksanaan pembelajaran KTSP mencakup 

tiga kegiatan, yaitu pembukaan, pembentukan kompetensi, dan penutup. 

Pembukaan adalah kegiatan awal yang dilakukan guru untuk memulai atau 

membuka pelajaran. Membuka pelajaran merupakan suatu kegiatan untuk 

menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian siswa secara optimal agar 

mereka memusatkan diri sepenuhnya untuk belajar.  

Pada kegiatan pembukaan, guru melakukan upaya-upaya sebagai berikut:  

a. menghubungakan kompetensi yang dimiliki siswa dengan materi yang akan 

disajikan, b. menyampaikan tujuan yang akan dicapai dan garis besar materi yang 

akan dipelajari, c. menyampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan 

tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan, d. menggunakan media dan sumber belajar yang bervariasi sesuai 

dengan materi yang disajikan, dan e. mengajukan pertanyaan. Guru dapat 

membuka pelajaran dengan membina keakraban, dan melaksanakan pretest.  

Setelah pembukaan, kegiatan kedua adalah pembentukan kompetensi. 

Pembentukan kompetensi merupakan kegiatan inti dari pembelajaran. Kegiatan 

tersebut meliputi penyampaian informasi tentang materi pokok, melakukan tukar 

pengalaman dan pendapat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Pada 

pembentukan kompetensi peserrta didik, guru dituntut untuk menciptakan 

lingkungan yang kondusif. Pembentukan kompetensi dikatakan efektif apabila 

seluruh peserta didik terlihat secara aktif, baik mental, fisik, maupun sosial. 

Pembentukan kompetensi perlu melibatkan peserta didik seoptimal mungkin, 
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dengan  memberikan kesempatan dan mengikutsertakan siswa untuk turut ambil 

bagian dalam proses pembelajaran.  

Kegiatan ketiga adalah penutup, penutup merupakan kegiatan akhir yang 

dilakukan guru untuk mengakhiri pembelajaran. Pada kegiatan penutup guru 

berupaya untuk mengetahui pembentukan kompetensi dan pencapaian tujuan 

pembelajaran, serta pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah 

dipelajari, sekaligus mengakhiri kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan penutup, 

guru dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. menarik kesimpulan 

mengenai materi yang telah dipelajari, b. mengajukan beberapa pertanyaan untuk 

mengukur tingkat pencapaian tujuan dan keefektifan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, c. menyampaikan bahan-bahan pendalaman yang harus dipelajari 

dan tugas-tugas yang harus dikerjakan, d. memberikan postes baik secara lisan, 

tulisan, maupun perbuatan (Mulyasa, 2009: 178-187). 

2.1.13 IPS 

2.1.13.1 Hakikat IPS 

Susanto (2013: 156) pendidikan IPS di Indonesia merupakan 

penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara ilmiah 

dan psikologis dengan pancasila dan UUD 1945 untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya. 

Pokok kajian IPS, meliputi: geografi, ekonomi, sejarah, politik, sosiologi, 

antropologi, psikologi, tata negara, dan hukum. Melalui pembelajaran IPS, siswa 

dapat memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, dan cara berpiki. Gunawan 
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(2016: 17-18) hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia 

sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan manusia lain. 

Berdasarkan pengertian tersebut, hakikat IPS adalah ilmu yang menelaah 

manusia dan kehidupannya. IPS sebagai pengetahuan, dapat membina generasi 

muda belajar ke arah positif yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan 

sesuai kondisi yang di inginkan oleh dunia modern atau sesuai dengan sistem nilai 

yang dianut oleh masyarakat.   

2.1.13.2 Pembelajaran IPS di SD 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat memberikan wawasan 

pengetahuan yang luas mengenai masyarakat lokal maupun global sehingga dapat 

hidup bersama-sama dengan masyarakat lain. Pendidikan IPS di SD harus 

memperhatikan kebutuhan siswa yang berada pada usia berkisar 6-7 tahun sampai 

11-12 tahun. Masa usia tersebut menurut Piaget “berada dalam perkembangan 

intelektual/kognitifnya pada tingkatan konkret operasional”. Pendidikan IPS 

sebagai bidang studi yang diberikan pada jenjang pendidikan di lingkungan 

persekolahan, bukan hanya memberikan bekal pengetahuan, tetapi juga 

memberikan bekal nilai dan sikap serta keterampilan dalam kehidupan peserta 

didik di masyarakat, bangsa, dan negara dalam berbagai karakteristik. Pendidikan 

IPS dikembangkan kedalam tiga aspek atau tiga ranah pembelajaran, yaitu aspek 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap (afektif). Tujuan 

utama pembelajaran IPS adalah mengembangkan potensi siswa agar peka 

terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental yang 

positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil 
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mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari. Secara khusus, tujuan 

pendidikan IPS di sekolah dapat dikelompokkan menjadi empat komponen, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Chapin,dkk yaitu : 1) memberikan kepada 

siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat 

pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang; 2) menolong siswa untuk 

mengembangkan keterampilan dalam rangka mencari dan mengolah atau 

memproses informasi; 3) menolong siswa untuk mengembangkan nilai sikap 

demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat; dan 4) menyediakan kesempatan 

kepada siswa untuk berperan serta dalam kehidupan sosial (Susanto, 2013: 148). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, pembelajaran IPS di SD 

adalah pembelajaran yang memberikan bekal nilai dan sikap kepada siswa 

sehingga mampu melahirkan manusia yang andal, baik dalam bidang akademik, 

maupun dalam bidang moral. Pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang 

mengembangkan dan melatih potensi diri siswa serta memberikan wawasan 

pengetahuan yang luas kepada siswa mengenai masyarakat lokal maupun global. 

Dengan pendidikan IPS, siswa mampu hidup berdampingan di dalam masyarakat. 

2.1.14 Model Pembelajaran Role Playing dan Kepala Bernomor Terstruktur 

2.1.14.1 Model Role Playing 

Model role playing adalah suatu cara penguasaan materi pembelajaran 

melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan 

imajinasi dan penghayatan, dilakukan siswa dengan berperan sebagai tokoh hidup 

atau benda mati. Melalui bermain peran, siswa mencoba mengeksplorasi 

hubungan-hubungan antar manusia dengan cara memeragakan dan 
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mendiskusikannya, sehingga secara bersama-sama siswa dapat mengeksplorasi 

perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan berbagai strategi pemecahan 

masalah (Hamdayama, 2014: 189). Shoimin (2014: 161) “model role playing 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk praktik menempatkan diri dalam 

peran-peran dan situasi-situasi yang akan meningkatkan kesadaran terhadap nilai 

dan keyakinan siswa”. Sebagaimana disampaikan oleh Hamalik (2013: 214), 

kebanyakan siswa sekitar usia 9 atau lebih tua menyukai pembelajaran dengan 

role playing karena berkenaan dengan isu-isu sosial dan kesempatan komunikasi 

interpersonal di dalam kelas. 

Tujuan penerapan model role playing adalah untuk meningkatkan keaktifan 

siswa di dalam pembelajaran. Dengan menerapkan model role playing, siswa 

dibimbing utuk belajar berdasarkan pengalamannya sendiri. Pengetahuan yang 

diperoleh berdasarkan pengalaman secara langsung, akan lebih membekas dalam 

ingatan siswa.  

Prinsip pelaksanaan model role playing adalah, pembelajaran ini dilakukan 

secara berkelompok. Setiap kelompok memiliki tugas untuk memerankan suatu 

peristiwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam 

setiap kelompok, masing-masing siswa mendapat tugas untuk memerankan 

seorang tokoh. Pelaksanaan drama pada model role playing di desain berdasarkan 

alur peristiwa secara runtut. Sebelum pelaksanaan model role playing guru 

menyiapkan skenario dan memberikan brifing kepada pemain yang telah ditunjuk. 

Pemain dalam setiap drama menggunakan atribut semirip mungkin dengan tokoh 
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yang dimaksud sehingga drama yang dijalankan dapat mencapai tujuan belajar 

yang ditetapkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, model role playing adalah model 

pembelajaran yang menghadirkan peran-peran yang ada didalam dunia nyata ke 

dalam suatu pertunjukan peran. Model role playing merupakan suatu cara 

penguasaan bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan 

penghayatan siswa dengan cara memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda 

mati. Tujuan pelaksanaan model role playing adalah untuk meningkatkan 

keaktifan siswa melalui kegiatan bermain peran. Prinsip pelaksanaan model role 

playing adalah dilaksanakan secara berkelompok, dan disajikan dengan 

sedemikian rupa sehingga pembelajaran yang dihasilkan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan. 

2.1.14.2 Model Kepala Bernomor Terstruktur 

Model kepala bernomor terstruktur (structured numbered head) merupakan 

pengembangan dari model pembelajaran NHT (numbered heads together). NHT 

merupakan model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi 

pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap sumber struktur kelas 

tradisional. Pembelajaran model NHT pertama kali dikenalkan oleh Kagan (dalam 

Hamdayama, 2014: 175) untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah 

materi yang terdapat dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman siswa 

terhadap isi pelajaran. Sedangkan kepala bernomor terstruktur, adalah model 

pembelajaran modifikasi dari NHT. Huda (2015: 138-139) “model kepala 

bernomor terstruktur merupakan model pembelajaran pengembangan dari model 
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NHT”. Perbedaan NHT dan kepala bernomor terstruktur terdapat pada penugasan 

dan masuk keluarganya anggota ke dalam kelompok.  

Tujuan penerapan model kepala bernomor terstruktur adalah untuk 

mengoptimalkan keaktifan siswa melalui kegiatan berkelompok dengan model 

penugasan berangkai. Dengan model pembelajaran tersebut, siswa dapat  

mengeksplor pengetahuannya dengan cara mencari berbagai informasi untuk 

dapat memecahkan persoalan yang diberikan guru. 

Prinsip pelaksanaan model kepala bernomor terstruktur adalah, model ini 

dilaksanakan dengan cara berkelompok. Setiap siswa pada masing-masing 

kelompok mendapatkan tugas yang berbeda sesuai dengan nomor kepala. Tugas 

masing-masing siswa adalah mencari informasi untuk memecahkan permasalahan 

yang diperoleh. Keberhasilan pembelajaran adalah jika hasil dari proses belajar 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan.   

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa model kepala bernomor 

terstruktur adalah model pembelajaran pengembangan dari model NHT. 

Perbedaan model kepala bernomor terstruktur dan NHT terdapat pada penugasan 

kelompok. Penugasan kelompok diberikan secara berangkai berdasarkan nomor 

kepala. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan model kepala bernomor 

terstruktur adalah untuk mengoptimalkan keaktifan siswa melalui kegiatan 

berkelompok. Prinsip pada model kepala bernomor terstruktur adalah, model ini 

diterapkan secara berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa 

dengan nomor kepala yang berbeda. Masing-masing siswa berdasarkan nomor 

kepala mendapatkan permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara mencari 
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informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan 

yang sedang dihadapi. 

2.1.15 Langkah-langkah Model Role Playing dan Kepala Bernomor Terstruktur 

2.1.15.1 Langkah-langkah Model Role Playing 

Langkah-langkah pembelajaran role playing menurut Shoimin (2014: 162) 

adalah sebagai berikut. 

1) Guru menyusun/ menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. 

2) Menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario sebelum KBM. 

3) Guru mengelompokkan siswa kedalam beberapa kelompok diskusi yang 

beranggotakan 5 orang. 

4) Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. 

5) Memanggil siswa yang sudah di tunjuk untuk melakonkan skenario yang 

sudah dipersiapkan.  

6) Masing-masing siswa duduk di kelompoknya, sambil memperhatikan skenario 

yang sedang diperagakan. 

7) Setelah skenario diperagakan, masing-masing kelompok memperoleh lembar 

kerja.. 

8) Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. 

9) Guru memberikan kesimpulan secara umum. 

10) Evaluasi. 

11) Penutup. 

Langkah-langkah pembelajaran role playing menurut Hamalik (2013: 215-

216) adalah sebagai berikut. 
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1) Persiapan dan Instruksi 

a. Guru memiliki situasi /dilemma bermain peran. Situasi-situasi masalah yang 

dipilih harus menjadi “sosiodrama” yang menitikberatkan pada jenis peran, 

masalah dan situasi familier, serta pentingnya bagi siswa. Keseluruhan situasi 

harus dijelaskan, yang meliputi deskripsi tentang keadaan peristiwa, individu-

individu yang dilibatkan, dan posisi-posisi dasar yang diambil oleh pelaku 

khusus.  

b. Sebelum pelaksanaan bermain peran, siswa mengikuti latihan pemanasan, 

latihan-latihan ini diikuti oleh semua siswa, baik sebagai partisipasi aktif 

maupun sebagai para pengamat aktif. Latihan-latihan ini dirancang untuk 

menyiapkan siswa, membantu mereka mengembangkan imajinasinya, dan 

untuk membentuk kekompakan kelompok dan interaksi. Misalnya latihan 

pantomim. 

c. Guru memberikan instruksi khusus kepada peserta bermain peran setelah 

memberikan penjelasan pendahuluan kepada seluruh kelas. Penjelasan 

tersebut meliputi latar belakang dan karakter-karakter dasar melalui tulisan 

atau penjelasan lisan. Para peserta (pemeran) dipilih secara sukarela. Dalam 

briefing, kepada pemeran diberikan deskripsi secara rinci tentang kepribadian, 

perasaan dan keyakinan dari para karakter. Hal ini diperlukan guna 

membangun masa lampau dari karakter. Dengan demikian dapat dirancang 

ruangan dan peralatan yang perlu digunakan dalam bermain peran tersebut. 

d. Guru memberitahukan peran-peran yang akan di mainkan serta memberikan 

instruksi-instruksi yang bertalian dengan masing-masing peran kepada 
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audience. Para audience diupayakan mengambil bagian secara aktif dalam 

bermain peran. Untuk itu kelas dibagi dua kelompok, yakni kelompok 

pengamat dan kelompok spekulator, masing-masing melaksanakan fungsinya. 

Kelompok I bertindak sebagai pengamat yang bertugas mengamati, dan 

kelompok II bertindak sebagai spekulator yang berupaya menanggapi bermain 

peran itu dari tujuan dan analisis pendapat.  

2) Tindakan Dramatik dan Diskusi 

a. Para aktor terus melakukan perannya sepanjang situasi bermain peran, 

sedangkan para audience berpartisipasi dalam penugasan awal kepada 

pemeran. 

b. Bermain peran harus berhenti pada titik-titik penting atau apabila terdapat 

tingkah laku tertentu yang menuntut dihentikannya permainan tersebut. 

c. Keseluruhan kelas selanjutnya berpartisipasi dalam diskusi yang terpusat pada 

situasi bermain peran. Masing-masing kelompok audience diberi kesempatan 

untuk menyampaikan hasil observasi dan reaksi-reaksinya. Diskusi dibimbing 

oleh guru dengan maksud berkembang pemahaman tentang pelaksanaan 

bermain peran serta bermakna langsung bagi hidup siswa, yang pada 

gilirannya menumbuhkan pemahaman baru yang berguna untuk mengamati 

dan merespons situasi lainnya dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Evaluasi Bermain Peran 

a. Siswa memberikan keterangan, baik secara tertulis maupun lisan dalam 

kegiatan diskusi tentang keberhasilan dan hasil-hasil yang dicapai dalam 
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bermain peran. Siswa diperkenankan memberikan komentar evaluatif tentang 

bermain peran yang telah dilaksanakan. 

b. Guru menilai efektivitas dan keberhasilan bermain peran. Dalam melakukan 

evalusi, guru dapat menggunakan komentar evaluatif dari siswa dan catatan-

catatan yang dibuat oleh guru selama berlangsungnya bermain peran. 

Berdasarkan evaluasi tersebut, selanjutnya guru menentukan tingkat 

perkembangan pribadi, sosial, dan akademik siswa. 

c. Guru membuat bermain peran yang telah dilaksanakan dan telah dinilai 

tersebut dalam sebuah jurnal sekolah, atau pada buku catatan guru. Hal ini 

penting untuk pelaksanaan bermain peran atau untuk perbaikan bermain peran 

selanjutnya. 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, pada penelitian ini peneliti 

menerapkan langkah-langkah pembelajaran role playing menurut Shoimin (2014: 

162).  

2.1.15.2 Langkah-langkah Model Kepala Bernomor Terstruktur 

Langkah-langkah pembelajaran kepala bernomor terstruktur menurut Aqib 

(2015: 20) adalah sebagai berikut. 

1) Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat 

nomor. 

2) Penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomor terhadap tugas 

yang berangkai. 
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      Misalnya, siswa nomor satu bertugas mencatat soal. Siswa nomor dua 

mengerjakan soal dan siswa nomor tiga melaporkan hasil pekerjaan dan 

seterusnya. 

3) Jika perlu, guru bisa menyuruh kerja sama antar kelompok. 

      Siswa disuruh keluar dari kelompoknya dan bergabung bersama beberapa 

siswa bernomor sama dari kelompok lain. Dalam kesempatan ini siswa dengan 

tugas yang sama bisa saling membantu atau menococokkan hasil kerja sama 

mereka. 

4) Laporkan hasil dan tanggapan dari kelompok yang lain. 

5) Kesimpulan. 

Langkah-langkah pembelajaran kepala bernomor terstruktur menurut Huda 

(2015: 139) adalah sebagai berikut. 

1) Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Masing-masing siswa dalam 

kelompok diberi nomor. 

2) Penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomornya. Misalnya, 

siswa nomor 1 bertugas membaca soal dengan benar dan mengumpulkan data 

yang berhubungan dengan penyelesaian soal. Siswa nomor 2 bertugas mencari 

penyelesaian soal. Siswa nomor 3 mencatat dan melaporkan hasil kerja 

kelompok. 

3) Jika perlu (untuk tugas-tugas yang lebih sulit), guru juga bisa melibatkan kerja 

sama antar kelompok. Siswa diminta keluar dari kelompoknya dan bergabung 

bersama siswa-siswa yang bernomor sama dari kelompok lain. Dengan 



63 

 

 
 

demikian, siswa-siswa dengan tugas yang sama bisa saling membantu atau 

mencocokkan hasil kerja mereka. 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, pada penelitian ini peneliti 

menerapkan langkah-langkah pembelajaran kepala bernomor terstruktur menurut 

Aqib (2015: 20).  

2.1.16 Kelebihan Model Role Playing dan Model Kepala Bernomor Terstruktur 

2.1.16.1 Kelebihan Model Role Playing 

Hamdayama (2014: 191) kelebihan model role playing adalah sebagai berikut. 

1) Melibatkan seluruh siswa agar dapat berpartisipasi dan mempunyai 

kesempatan untuk memajukan kemampuannya dalam bekerja sama. 

2) Siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. 

3) Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam 

situasi dan waktu yang berbeda 

4) Guru dapat mengevaluasi pemahaman tiap siswa melalui pengamatan pada 

waktu melakukan permainan. 

5) Permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak. 

Kelebihan model role playing menurut (Shoimin, 2014: 162-163) adalah 

sebagai berikut. 

1) Siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. 

2) Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam 

situasi dan waktu yang berbeda. 

3) Guru dapat mengevaluasi pengalaman siswa melalui pengamatan pada waktu 

melakukan permainan. 
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4) Berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. 

5) Sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis 

dan penuh antusias. 

6) Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta 

menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. 

7) Dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah dan dapat 

memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan 

penghayatan siswa sendiri 

8) Dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan professional siswa, dan dapat 

menumbuh/ membuka kesempatan bagi lapangan kerja. 

2.1.16.2 Kelebihan Model Kepala Bernomor Terstruktur 

Huda (2015: 139) kelebihan model kepala bernomor terstruktur adalah 

sebagai berikut. 

1) Memudahkan pembagian tugas. 

2) Memudahkan siswa belajar melaksanakan tanggung jawab individunya 

sebagai anggota kelompok. 

3) Dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. 

2.1.17 Implementai Model Role Playing dan Kepala Bernomor Terstruktur 

2.1.17.1 Implementasi Model Role Playing dalam Pembelajaran IPS 

Implementasi model role playing didasarkan pada permasalahan yang 

terjadi saat pembelajaran IPS pada siswa kelas 5 SD Gugus Gajah Mada Kota 

Semarang. Model pembelajaran ini menggunakan role playing atau bermain peran 

sebagai alat bantu dalam mengatasi kesulitan siswa dalam memahami dan 
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mengingat materi dalam pembelajaran IPS. Penerapan model pembelajaran role 

playing, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan kreatif 

sehingga berdampak pada meningkatnya pemahaman dan ingatan siswa terhadap 

materi. 

Langkah-langkah pembelajaran role playing menurut Shoimin (2014: 162) 

adalah sebagai berikut. 

Sebelum KBM 

1) Guru menyusun/ menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. 

2) Menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dua hari sebelum 

KBM. 

KBM 

1) Guru membuka pelajaran dilanjutkan apersepsi dan penyampaian tujuan 

pembelajaran, kompetensi dasar (KD), dan indikator-indikator pencapaian 

kompetensi.  

2) Siswa menerima motivasi yang diberikan oleh guru agar siap dan berantusias 

selama mengikuti proses pembelajaran.  

3) Siswa mendengarkan penjelasan guru secara singkat mengenai model role 

playing yang akan digunakan. 

4) Siswa membilang untuk membagi kelompok. Masing-masing kelompok 

beranggotakan 5 orang. 

5) Siswa duduk secara berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. 

6) Guru memanggil para siswa yang sudah di tunjuk untuk melakonkan skenario 

yang sudah dipersiapkan.  
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7) Siswa memperhatikan skenario yang sedang diperagakan. 

8) Siswa di berikan kertas sebagai lembar kerja untuk membahas bersama 

kelompoknya setelah pementasan selesai. 

9) Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas secara 

bergantian.  

10) Siswa diberikan kesempatan menanggapi hasil diskusi kelompok 

presentasi, kemudian guru bersama siswa mengklarifikasi jawaban 

dilanjutkan menyimpulkan hasil diskusi.  

11) Guru memberikan penghargaan kepada pemeran dalam pementasan dan 

kepada kelompok yang selesai mengerjakan tugas dengan tepat waktu. 

12) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari.  

13) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru tentang materi 

pelajaran yang telah dipelajari.  

14) Guru menutup pelajaran. 

2.1.17.2 Implementasi Model Kepala Bernomor Terstruktur dalam Pembelajaran 

IPS 

Implementasi model kepala bernomor terstruktur didasarkan pada 

permasalahan yang terjadi saat pembelajaran IPS pada siswa kelas 5 SD Gugus 

Gajah Mada Kota Semarang. Model ini merupakan model pengembangan dari 

NHT yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan diskusi 

kelompok. 

Adapun langkah-langkah penerapan model kepala bernomor terstruktur 

menurut Taniredja, dkk ( 2015: 102) adalah sebagai berikut: 
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1) Guru membuka pelajaran dilanjutkan apersepsi dan penyampaian tujuan 

pembelajaran, kompetensi dasar (KD), dan indikator-indikator pencapaian 

kompetensi.  

2) Siswa menerima motivasi yang diberikan oleh guru agar siap dan berantusias 

selama mengikuti proses pembelajaran.  

3) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai materi secara singkat.  

4) Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat 

nomor. 

5) Penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomor terhadap tugas 

yang berangkai. 

6) Siswa beserta kelompoknya harus mengangkat tangan dan mengatakan 

“selesai” jika sudah menyelesaikan tugas.  

7) Masing-masing siswa berkumpul dengan siswa lain yang memiliki nomor 

yang sama untuk mendiskusikan jawaban masing-masing. 

8) Siswa kembali ke kelompok masing-masing dan mendiskusikan hasil yang 

diperoleh setelah berdiskusi dengan siswa dari kelompok lain. 

9) Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas secara 

bergantian 

10) Siswa menanggapi hasil diskusi kelompok presentasi, kemudian guru bersama 

siswa mengklarifikasi jawaban dilanjutkan menyimpulkan hasil diskusi.  

11) Siswa mendapatkan penghargaan atas kerja kelompok yang telah dilakukan 

dan memberikan penguatan kepada kelompok lainnya.  

12) Siswa mendengarkan guru menyampaikan ringkasan materi secara 
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keseluruhan di akhir pembelajaran kemudian menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari.  

13) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru tentang materi pelajaran 

yang telah dipelajari. 

14) Guru menutup pelajaran.  

2.1.18 Media Pembelajaran Yang Mendukung 

Sudjana (dalam Rifa’i, 2012: 1) media pembelajaran sebagi alat bantu 

mengajar merupakan lingkungan belajar yang diatur oleh guru. Media 

pembelajaran bermanfaat untuk mempertinggi proses belajar siswa, karena; 

pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar, media pembelajaran dapat memperluas makna bahan 

pembelajaran sehingga siswa dapat menguasai tujuan bembelajaran, metode 

dalam pembelajaran dapat lebih bervariasi sehingga siswa tidak bosan dalam 

pembelajaran, dan keaktifan siswa dalam pembelajaran meningkat.  Selain itu 

taraf berfikir manusia mengikuti tahapan perkembangan, dimulai dari berpikir 

konkret menuju ke berpikir abstrak. Melalui media pembelajaran, hal-hal yang 

abstrak dapat di konkretkan, dan hal-hal yang konkret dapat di sederhanakan. 

Oleh karena itu, penggunaan media dalam pembelajaran dapat diterapkan untuk 

mempertinggi kualitas pengajaran. 

Beberapa jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran adalah:  

1) Media grafis; berupa gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, 

dan komik. 
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2) Media tiga dimensi: berupa model padat, model penampang, model susun, 

model kerja, mock up,dan diorama. 

3) Media proyeksi: berupa slide, film strips, film, dan penggunaan OHP. 

Penggunaan media pembelajaran bergantung pada tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai, bahan pembelajaran, kemudahan memperoleh media, dan 

kemampuan guru dalam menggunakan media pada proses pembelajaran. Dalam 

memilih media untuk kepentingan pembelajaran sebaiknya memperhatikan 

kriteria-kriteria sebagai berikut. 

1) Ketepatan dengan tujuan pembelajaran 

Media pembelajaran dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang ditetapkan.  

2) Mendukung isi bahan pembelajaran 

Bahan pembelajaran yang bersifat fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi 

memerlukan bantuan media agar lebih mudah di pahami siswa. 

3) Kemudahan memperoleh media 

Media yang diperlukan mudah diperoleh, harganya terjangkau, dan mudah 

dibuat guru. 

4) Keterampilan guru dalam menggunakannya 

Apa pun jenis media yang digunakan, guru harus terampil dalam 

menggunakan media tersebut.  

5) Tersedia waktu untuk menggunakannya 

Dengan tersedianya waktu, media yang digunakan dapat memberikan manfaat 

bagi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

6) Sesuai dengan taraf berpikir siswa 
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Memilih media pembelajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, 

sehingga makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami. 

Media pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah media 

visual berupa gambar tokoh pejuang pada peristiwa 10 November di Surabaya, 

Bandung lautan api, pertempuran Ambarawa, dan pertempuran Medan area. 

Media pembelajaran tersebut digunakan untuk memancing rasa ingin tahu dan 

pengetahuan yang siswa miliki, serta melatih siswa untuk berani berpendapat. 

 

2.2 Kajian Empiris 

2.2.1 Model Role Playing 

Adapun  penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian  ini, sehingga  dapat 

membantu peneliti memperoleh gambaran tentang prosedur dan hasil yang 

diperoleh,yaitu: 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Sukreni, Ni Nyoman Ganing, 

Made Putra pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Role Playing Berbasis Penilaian Kinerja Terhadap Keterampilan Berbicara 

Pada Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SD”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan keterampilan berbicara antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran role playing berbasis penilaian kinerja dan siswa yang 

mengikuti pembelajaran konvensional pada pelajaran Bahasa Indonesia siswa 

kelas V SD Gugus Kapten Japa Tahun Ajaran 2013/2014. Hasil penelitian ini 

menunjukkan terdapat pengaruh model pembelajaran role playing berbasis 

penilaian kinerja terhadap keterampilan berbicara pada pelajaran Bahasa 
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Indonesia siswa kelas V SD Gugus Kapten Japa Tahun Ajaran 2013/2014. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh I Komang Ngurah Wardana, I Ketut Adnyana, 

I.G.A.A Sri Asri pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Model 

Pembalajaran Role Playing Terhadap Keterampilan Berbicara Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas V SD Gugus II Kecamatan Karangasem”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan keterampilan berbicara Bahasa 

Indonesia antara siswa yang dibelajarkan melalui model pembelajaran Role 

Playing dengan siswa yang dibelajarkan melalui pembelajaran konvensional 

pada siswa kelas V SD di Gugus II Kecamatan Karangasem, Kabupaten 

Karangasem tahun pelajaran 2013/2014. Dari hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa model pembelajaran role playing berpengaruh terhadap keterampilan 

berbicara bahasa Indonesia. 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah Khairi Nasution, Nuraini Harahap 

pada tahun 2016 dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar siswa menggunakan 

Model Pembelajaran Tipe Talking Stick dan Tipe Role Playing Pada Materi 

Sistem Ekskresi Manusia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran tipe talking 

stick dan tipe role playing pada materi sistem ekskresi manusia di kelas XI 

IPA MAN Lubuk Pakam Tahun Pembelajaran 2015/2016. Hasil penelitian ini 

menunjukkan ada perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa yang diajar 

dengan menggunakan model pembelajaran tipe talking stik dengan role 

playing pada materi sistem ekskresi pada manusia di MAN Lubuk Pakam 

Tahun Pembelajaran 2015/2016.  
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4) Penelitian yang dilakukan oleh I Wyn. Gd. Wiragustika, I Gd. Meter, I Md. 

Suara pata tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe role Playing Berbantuan Media Lingkungan Sosial Terhadap 

Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV Di SD Gugus 2 Tampaksiring Tahun 

Ajaran 2013/2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe Role Playing berbantuan media 

lingkungan sosial terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV di SD Gugus 2 

Tampaksiring Tahun Ajaran 2013/2014. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe role playing berbantuan media 

lingkungan sosial berpengaruh terhadap hasil belajar PKn siswa Kelas IV di 

SD Gugus 2 Tampaksiring Tahun Ajaran 2013/2014. 

5) Penelitian yang dilakukan oleh Eka Yuliani, Anthonius Palimbong, dan 

Bonifasius Saneba pada tahun 2014 dengan judul “ Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Pembelajaran PKn Melalui Model Pembelajaran Role 

Playing di Kelas IV SD Inpres Candanapura”. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn melalui model 

pembelajaran Role Playing di kelas IV SD Inpres Cendanapura. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran role playing dapat 

meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa. 

6) Penelitian yang dilakukan oleh Rivandinia Imanita Haq, Wachju Subchan, dan 

Iis Nur Aisyiah pada tahun 2014 dengan judul “Penggunaan Model 

Pembelajaran Role Playing untuk Peningkatan Hasil Belajar dan Aktifitas 

Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi”. Penelitian ini bertujuan untuk 
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meningkatkan hasil belajar Biologi siswa kelas 7E SMP Negeri Tapen 

Kabupaten Bondowoso tahun ajaran 2012/2013. Hasil penelitian menunjukkan 

terjadinya peninkatan hasil belajar siswa pada aspek kognitif, psikomotor, dan 

afektif. Peningkatan hasil belajar dibuktikan dengan adanya peningkatan dari 

siklus I sampai dengan siklus III pada masing-masing aspek. 

7) Penelitian yang dilakukan oleh Peter W. Kilgour, dkk pada tahun 2015 dengan 

judul “Role-Playing as a Tool to Facilitate Learning, Self Reflection and 

Social Awarenes in Teacher Education”. Penelitian ini bertujuan untuk 

memfasilitasi pembelajaran, merefleksi diri dan kesadaran sosial dalam 

pendidikan. Hasil dari penelitian ini adalah model role playing efektif 

meningkatkan peran serta aktivitas siswa dalam pembelajaran dikelas.  

8) Penelitian yang dilakukan oleh Elaine V. Howes, dan Barbara C. Cruz pada 

tahun 2009 dengan judul “ Role-Playing in Science Education: An Effective 

Strategy For Developing Multiple Perspectives”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengembangkan perspektif siswa dalam pembelajaran IPA. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa role playing efektif untuk mengembangkan 

perspektif siswa dalam pembelajaran IPA. 

2.2.2 Model Kepala Bernomor Terstruktur 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Supriyono, J.A.Pramukantoro pada tahun 2013 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Structured 

Numbered Heads Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Keterampilan Elektronika Kelas VIII Di SMP Negeri 2 Pademawu Kabupaten 

Pamekasan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 
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pembelajaran kooperatif tipe Structured Numbered Heads. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Structured 

Numbered Head sberpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Serly Sovia Lajuba, Sukatiman, dan Waluyo 

pada tahun 2016 dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Kepala Bernomor Terstruktur untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas X Teknik Sipil Pada Mata Pelajaran Mekanika Teknik SMK Negeri 5 

Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe kepala bernomor terstruktur 

pada mata pelajaran mekanika teknik kelas X Teknik Sipil SMK Negeri 5 

Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan model kooperatif tipe kepala bernomor terstruktur dapat 

meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa kelas X Teknik Sipil C (X 

TSC) SMK Negeri 5 Surakarta pada mata pelajaran Mekanika Teknik. 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Fika Tivany, Fuad Abdurachman, dan Hartono 

pada tahun 2016 dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kepala 

Bernomor Terstruktur untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia Siswa”. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar kimia SMA. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Kepala Bernomor 

Terstruktur dapat meningkatkan hasil belajar kimia. 

4) Penelitian yang dilakukan oleh Desi Tri Utami, Budiyono dan Sri Subanti 

pada tahun 2015 dengan judul “Eksperimentasi Model Pembelajaran 



75 

 

 
 

Kooperative Tipe Sructured Number Heads, Think Talk Write dan Learning 

Together dengan Pendekatan Saintifik Ditinjau dari Kecerdasan Logika 

Matematika Siswa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

model SNH, TTW, dan Learning Together dengan pendekatan saintifik dalam 

meningkatkan kecerdasan logika pembelajaran matematika. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa penggunaan model SNH, TTW dan Learning 

Together efektif untuk meningkatkan kecerdasan logika pada anak. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Salah satu variabel yang dikaji pada penelitian ini adalah hasil belajar IPS 

siswa kelas 5, khususnya materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. Hasil belajar merupakan salah satu cerminan keberhasilan proses 

pembelajaran. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar IPS siswa 

adalah penerapan model pembelajaran. Melalui penerapan model pembelajaran, 

guru dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik bagi 

siswa. Ketika merasa senang dan tertarik pada materi serta kegiatan pembelajaran, 

siswa lebih mudah dalam memahami dan menghafal materi sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berkaitan dengan pentingnya penggunaan model pembelajaran terhadap 

hasil belajar siswa, maka guru memilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

situasi dan kondisi siswa serta materi yang diajarkan. Pada pembelajaran IPS 

kelas 5 materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, guru 

menggunakan model role playing dan model kepala bernomor terstruktur. Model 
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role playing merupakan model pembelajaran yang memunculkan suasana bermain 

sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menarik 

perhatian siswa. Sedangkan model kepala bernomor terstruktur merupakan model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling berdiskusi 

dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Melalui penerapan model role 

playing dan model kepala bernomor terstruktur, guru dapat melibatkan siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran. Kelebihan model role playing menurut 

Hamdayama (2014: 191) yaitu: model role playing melibatkan seluruh siswa agar 

dapat berpartisipasi dan mempunyai kesempatan untuk memajukan 

kemampuannya dalam bekerja sama; siswa bebas mengambil keputusan dan 

berekspresi secara utuh; permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat 

digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda; guru dapat mengevaluasi 

pemahaman tiap siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan; 

dan permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak. 

Kelebihan model kepala bernomor terstruktur menurut Huda (2015: 139) yaitu: 

model kepala bernomor terstruktur memudahkan dalam pembagian tugas, 

memudahkan siswa belajar melaksanakan tanggung jawab individunya sebagai 

anggota kelompok, dan dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran dan 

tingkatan kelas. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, pembelajaran dengan 

menerapkan model role playing dan model kepala bernomor terstruktur efektif 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 materi perjuangan mempertahankan 
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kemerdekaan Indonesia. Kerangka berpikir pada penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Penelitian Eksperimen 

Guru 

Pretest 

Pembelajaran 

Kelas Eksperimen I 

(Model Role 

Playing) 

Kelas Eksperimen II 

(Model Kepala Bernomor 

Terstruktur) 

Kelas Kontrol 

(Model Direct Instruction) 

Posttest 

Hasil Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen I : 

Kelas Kontrol 

Hasil Belajar Siswa Kelas 

Eksperimen II : Kelas 

Kontrol 

Hasil Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen I : 

Kelas Eksperimen II 

Kelas Eksperimen I > 

Kelas Kontrol 

Kelas Eksperimen II >  

Kelas Kontrol 

Kelas Ekperimen I > 

Kelas Eksperimen II 

Hasil belajar pada kelas eksperimen I lebih efektif daripada hasil belajar kelas 

eksperimen II dan kelas kontrol 

Model Role Playing lebih efektif daripada model Kepala Bernomor Terstruktur dan 

model Direct Instruction 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2015: 96). Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1)   : Model role playing lebih efektif dibandingkan model direct instruction 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Gugus Gajah Mada Kota 

Semarang.  

2)   : Model kepala bernomor terstruktur lebih efektif dibandingkan model 

direct instruction terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Gugus Gajah 

Mada Kota Semarang. 

3)   : Model role playing lebih efektif dibandingkan model kepala bernomor 

terstruktur terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Gugus Gajah Mada 

Kota Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan uji hipotesis I menggunakan uji t diperoleh         4,476 dan 

       1,68, sehingga dapat disimpulkan bahwa model role playing lebih efektif 

dibandingkan model direct instruction terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD 

Gugus Gajahmada Kota Semarang. 

Berdasarkan uji hipotesis II menggunakan uji t, diperoleh         sebesar 

2,454 dan nilai        sebesar 1,68, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

kepala bernomor terstruktur lebih efektif dibandingkan model direct  instruction 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Gugus Gajahmada Kota Semarang. 

Berdasarkan uji hipotesis III menggunakan uji t diperoleh         sebesar 

2,171 dan nilai        sebesar 1,68, sehingga dapat disimpulkan bahwa model role 

playing lebih efektif dibandingkan model kepala bernomor terstruktur terhadap 

hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Gugus Gajahmada Kota Semarang. 

Simpulan dari uraian tersebut adalah model role playing lebih efektif 

dibandingkan model kepala bernomor terstruktur dan model direct instruction 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Gugus Gajahmada Kota Semarang. 
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5.2 Saran 

1) Bagi Guru 

Guru hendaknya dapat mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik bagi 

siswa. Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat menumbuhkan minat 

dan motivasi dalam diri siswa untuk belajar. Pengemasan pembelajaran dilakukan 

dengan menerapkan model pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang 

bervariasi. Guru dapat menggunakan model pembelajaran role playing untuk 

diterapkan pada pembelajaran IPS. Pembelajaran menggunakan model role 

playing lebih membekas dalam ingatan siswa karena siswa melakukan kegiatan 

belajar berdasarkan pengalaman. Model role playing dapat meningkatkan 

keaktifan, pemahaman dan hafalan, imajinasi dan potensi yang dimiliki siswa. 

Selain itu, model role playing efektif untuk diterapkan pada pembelajaran lain 

sesuai dengan materi. 

2) Bagi Siswa 

Siswa hendaknya lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan cara belajar 

berdasarkan pengalaman, tidak hanya sebagai penerima informasi dari guru. 

Pembelajaran yang mengoptimalkan keaktifan siswa lebih bermakna dan dapat 

mengingkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa.  

3) Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya dapat mengoptimalkan penggunaan fasilitas dalam 

pembelajaran, misalnya pengoptimalan perpustakaan. Selain itu, kelengkapan 

sarana prasarana lain seperti media pembelajaran hendaknya lebih diperhatikan, 
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karena media sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. 

Pembelajaran akan terlaksana dengan baik dan optimal jika sekolah turut 

mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang 

keberhasilan proses pembelajaran.   
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