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ABSTRAK 

Fauziani, Latifah. 2017. Keefektifan Model Role Playing Berbantuan Media 

Audiovisual terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V SDN 1 

Kejobong Kabupaten Purbalingga. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dr. Kurotul Aeni, S.Pd., M.Pd., Pembimbing II Drs. Daroni, 

M.Pd 

Kata Kunci: Hasil belajar; Aktivitas belajar; Model pembelajaran Role Playing 

berbantuan media audiovisual 

 

Penelitian ini bertujuan mengetahui keefektifan model pembelajaran Role 

Playing berbantuan media audiovisual terhadap aktivitas dan hasil belajar PKn 

siswa kelas V SD Negeri 1 Kejobong kabupaten Purbalingga. Menggunakan 

desain penelitian nonequivalent control group dengan populasi 67 siswa. Sampel 

dalam penelitian ini diambil dengan teknik sampel jenuh, yaitu siswa kelas V A 

sebagai kelompok eksperimen dan kelas V B sebagai kelompok kontrol. Teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, tes, dan angket. 

Penghitungan validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas, dan pengujian 

hipotesis menggunakan SPSS 21.  

Hasil uji hipotesis perbedaan aktivitas belajar siswa yang menggunakan uji 

Independent Sample T Test, nilai thitung (4,126) > ttabel (1,997) dengan signifikansi 

0,000  < 0,05 dan uji hipotesis keefektifan menggunakan uji t pihak kanan uji 

melalui one sample t test  thitung (6,627) > ttabel (2,035). Sedangkan hasil penelitian 
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uji hipotesis perbedaan hasil belajar siswa nilai thitung (3,708) > ttabel (1,997)) 

dengan signifikansi 0,000 < 0,05 dan uji hipotesis keefektifan menggunakan uji t 

pihak kanan melalui one sample t test varian thitung (5,212) > ttabel (2,035).  

Berdasarkan pada perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan aktivitas dan hasil belajar PKn siswa kelas V pada materi menghargai 

keputusan bersama yang proses belajarnya menerapkan model pembelajaran Role 

Playing berbantuan media audiovisual dengan siswa kelas V yang menerapkan 

model pembelajaran  konvensional. Model pembelajaran Role Playing berbantuan 

media audiovisual efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar PKn siswa kelas V 

materi menghargai keputusan bersama. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan, dipaparkan mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, paradigma penelitian, rumusan 

masalah, dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Purwanto (2008;18) menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses 

kegiatan yang disengaja atas input siswa untuk menimbulkan suatu hasil yang 

diinginkan sesuai tujuan yang ditetapkan. Pendidikan dapat didefinisikan dalam 

pengertiannya yang sempit dan luas. Dalam arti sempit, pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk menolong anak didik menjadi matang kedewasaannya. 

Pendidikan dalam pengertian ini dilakukan oleh institusi formal sekolah. Dalam 

arti luas, semua manipulasi lingkungan yang diarahkan untuk mengadakan 

perubahan perilaku  anak merupakan pendidikan.   

Munib (2012:28) mengemukakan bahwa pendidikan dimulai setelah anak 

lahir bahkan sebelum anak lahir (pendidikan prenatal), dan akan berlangsung 

sampai manusia meninggal dunia, sepanjang ia menerima pengaruh-pengaruh 

dalam hidupnya. Tim dosen FIP IKIP Malang dalam buku Purwanto (2008:19) 

berpendapat bahwa pendidikan merupakan usaha manusia utuk membina 

kepribadiannya agar sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. 

Pentingnya pendidikan dalam mengembangkan potensi setiap individu tercantum 
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pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal I ayat 1 bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan pendidikan baik 

formal, informal, maupun nonformal. Kegiatan pendidikan jalur 

formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi.  

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab X pasal 37 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah wajib memuat 10 mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama, 

Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS), Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, 

Keterampilan/Kejuruan, Muatan Lokal dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Adapun tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 Bab II pasal 3, yaitu:  

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
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Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah salah satu mata pelajaran 

wajib yang terdapat dalam KTSP pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan 

kewarganegaraan diharapkan masyarakat akan mampu menjadi manusia yang 

cerdas, terampil dan berbakat. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(PERMENDIKNAS) Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi pada satuan dasar 

dan menengah juga menjelaskan bahwa mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami serta mampu melaksanakan hak-hak 

dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, 

dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan 

dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa 

Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai individu 

maupun sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan makhluk ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa. Pada dasarnya diwajibkannya mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan diberikan di sekolah dasar, agar dapat membentuk generasi 

muda calon penerus bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 

Generasi muda yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 
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kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, kreatif, inovatif 

dan berkarakter.  

Fokus pembelajaran PKn di SD hendaknya ditujukan untuk memupuk 

motivasi dan pengembangan siswa terhadap dunia mereka di mana mereka hidup. 

Selain itu, dalam pembelajaran PKn seorang guru harus mampu memupuk nilai 

Pancasila pada setiap siswa yaitu cermin perilaku hidup sehari-hari yang terwujud 

dalam cara bersikap dan cara bertindak. Namun dalam kenyataannya, masih 

terdapat berbagai kendala dalam proses pembelajaran PKn. Siswa belum banyak 

yang menerapkan nilai Pancasila yang diajarkan oleh PKn karena penyampaian 

materi guru yang masih konvensional sehingga pembelajaran kurang bermakna 

bagi siswa. Pembelajaran PKn diharapkan mampu menurunkan tingkat kerusakan 

moral yang pada saat ini banyak terjadi dalam masyarakat. Melalui proses 

pembelajaran PKn inilah guru akan berusaha memupuk nilai Pancasila pada diri 

siswa sehingga mereka berperilaku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku. 

Guru dalam pembelajaran harus kreatif dalam memilih dan menggunakan 

model dan media pembelajaran yang bisa mengaktifkan serta menggali minat 

siswa. Namun dalam kenyataannya guru belum banyak menerapkan model 

pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru lebih suka 

mengajar dengan pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran yang berpusat 

pada guru. Pembelajaran seperti ini tentunya kurang efektif karena pembelajaran 

hanya terjadi satu arah yaitu dari guru kepada siswa sehingga siswa menjadi 

kurang tertarik dan aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran konvensional yang 

digunakan guru kurang optimal untuk pencapaian hasil atau tujuan pembelajaran 
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yang diinginkan. Pembelajaran konvensional dapat mengakibatkan keaktifan 

belajar siswa terhadap pelajaran menjadi rendah. Kurangnya keaktifan siswa 

terhadap pembelajaran ditandai dengan kurangnya semangat, perhatian, dan 

ketekunan siswa dalam mengikuti pembelajaran.  

Pembelajaran yang inovatif terlihat dari penggunaan model dan media 

yang tepat. Study yang dilakukan oleh Gerlach & Ely (1971) dalam Arsyad 

(2013:3) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Penggunaan model 

dan media yang inovatif diharapkan mampu membantu guru mencapai tujuan 

dengan lebih mudah. Model pembelajaran yang menarik menjadikan siswa 

menjadi semangat dalam mengikuti pembelajaran sehingga siswa dapat 

memperoleh ilmu atau pengetahuan baru tanpa adanya keterpaksaan.  

Demikian halnya dengan pembelajaran PKn yang berlangsung di SD 

Negeri 1 Kejobong kecamatan Kejobong kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru kelas VA dan VB SD Negeri 1 Kejobong  yaitu Feri 

Jayatmi S.Pd dan Kusmiati S.Pd pada tanggal 18 Januari 2017, ternyata masih 

banyak siswa yang sulit memahami materi pelajaran dan kurang antusias terhadap 

pelajaran PKn. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran PKn masih berpusat pada 

guru dan kurang melibatkan peran serta siswa, sehingga siswa menjadi pasif. 

Guru hanya menggunakan  pembelajaran konvensional yaitu ceramah, tanya 

jawab dan pemberian tugas, tanpa mengadakan variasi dalam pembelajaran. Hal 

tersebut membuat siswa kurang tertarik dan kurang aktif dalam pembelajaran 
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sehingga siswa menjadi ramai sendiri di kelas dan tidak ada kesungguhan untuk 

belajar.  

Pembelajaran yang berlangsung seperti tersebut menyebabkan tujuan 

pembelajaran tidak tercapai secara maksimal karena pembelajaran tidak 

berlangsung secara efektif. Hal ini mengakibatkan hasil nilai UAS PKn terakhir 

ada beberapa siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Hasil belajar dikatakan berhasil jika memperoleh nilai lebih atau sama dengan 

KKK, dan pembelajaran dikatakan berhasil jika ada 75% siswa yang memperoleh 

nilai di atas KKM. 

Berdasarkan hal tersebut, untuk memperbaiki aktivitas dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran PKn guru memerlukan adanya suatu model 

pembelajaran yang dapat menjadikan siswa aktif dalam pembelajaran dan 

pembelajaran berpusat pada siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Rusman 

(2014:19) bahwa guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan 

pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana yang 

kondusif, yaitu suasana belajar menyenangkan, menarik, memberi rasa aman, 

memberikan ruang pada siswa untuk berpikir aktif, kreatif, dan inovatif dalam  

mengeksplorasi dan mengolaborasi kemampuannya. 

Siswa diharapkan dapat membangun pemahaman untuk memulai 

kebiasaan yang baik dalam dirinya dan kehidupan bermasyarakat melalui suatu 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat tercapai jika menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kognitif maupun kondisi psikologis 

siswa sekolah dasar. Mengingat tuntutan kompetensi yang harus dicapai oleh anak 
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didik, perlu adanya perubahan dalam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran 

yang seharusnya dikembangkan diharapkan dapat melayani dan memfasilitasi 

peserta didik untuk mampu berbuat dan melakuan sesuatu (Shoimin, 2014:23). 

Salah satu model yang bisa digunakan sebagai inovasi dalam pembelajaran 

PKn adalah model Role Playing. Menurut Shoimin (2014:161) model ini 

memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk praktik menempatkan diri 

mereka dalam peran-peran dan situasi-situasi yang akan meningkatkan kesadaran 

terhadap nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan mereka sendiri dan orang lain. 

Model ini mengajarkan siswa untuk  lebih memahami ilustrasi dalam suatu 

pembelajaran. Fogg dalam buku Huda (2013:208) menjelaskan “Role Playing atau 

bermain peran adalah sejenis permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, 

aturan, dan edutainmen. Dalam model ini, siswa dikondisikan pada situasi tertentu 

di luar kelas, meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas.” Selain itu, 

bermain peran sering kali dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktivitas dimana 

pembelajar membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan 

memainkan peran orang lain. Huda (2013:209) menjelaskan bahwa Role Playing 

adalah suatu penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi 

dan penghayatan siswa. Hal ini jelas bahwa dalam pembelajaran PKn, peran siswa 

sangat dibutuhkan agar menimbulkan pembelajaran yang bermakna. Model 

pembelajaran Role Playing dirasa sangat sesuai dengan karakteristik dan 

kebutuhan siswa sekolah dasar karena membuat siswa menjadi aktif dalam 

pembelajaran dan membuat siswa lebih memaknai inti dari suatu materi melalui 
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bermain peran. Pembelajaran ini akan lebih berkesan bagi siswa karena siswa 

terlibat dalam proses menerima pengetahuan. 

Model pembelajaran akan lebih optimal bila dalam pelaksanaannya 

ditambah dengan media pembelajaran. Arsyad (2013:3) mengemukakan bahwa 

media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal. Disamping sebagai sistem sistem penyampai 

atau pengantar, media yang sering diganti dengan kata mediator menurut Fleming 

dalam Arsyad (2013:3) adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam 

dua pihak dan mendamaikannya. 

Salah satu yang biasa digunakan adalah media audiovisual, yaitu jenis 

media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang 

bisa dilihat, misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain 

sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab 

mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua. Media audiovisual 

merupakan kombinasi dari audio dan visual atau biasa disebut media pandang 

dengar (Anitah 2008:6.30). 

Penelitian mengenai model pembelajaran Role Playing pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti, di antaranya penelitian eksperimen yang dilakukan oleh 

Kisnaty (2013) dengan judul “Keefektifan Model Role Playing terhadap Hasil 

Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Materi Keputusan Bersama Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 3 Randugunting Kota Tegal.” Hasil penelitian tersebut 
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menunjukkan bahwa, penggunaan model pembelajaran Role Playing terbukti 

efektif digunakan dibandingkan pembelajaran konvensional. 

Penelitian Biantara (2013) dengan judul  “Pengaruh Penggunaan Model 

Role Playing Terhadap Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas V SD Negeri Blondo 

3 Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa, penggunaan model pembelajaran Role Playing terbukti 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran dibandingkan 

dengan menggunakan  pembelajaran konvensional.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

(1) Guru kurang kreatif dan inovatif dalam menerapkan model yang sesuai 

untuk pembelajaran PKn di SD karena model pembelajaran PKn di SD 

yang digunakan oleh guru hanya model konvensional sehingga siswa pasif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

(2) Kurangnya media pembelajaran untuk mata pelajaran PKn sehingga 

pembelajaran PKn kurang bermakna bagi siswa. 

(3) Pembelajaran berpusat pada guru sehingga siswa kurang tertarik dan 

kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

(4) Minat, aktivitas, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn masih 

relatif rendah. 
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 Identifikasi masalah tersebut sangat berkaitan erat dengan penggunaan 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Model pembelajaran yang harus 

digunakan oleh guru dalam kegiatan mengajarnya yaitu model pembelajaran yang 

dapat menarik minat siswa, membuat siswa aktif dan meningkatkan pemahaman 

siswa. Penggunaan model pembelajaran juga harus disesuaikan dengan banyaknya 

materi dan alokasi waktu yang disediakan.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah pada bagian identifikasi terlalu luas, sehingga perlu adanya 

pembatasan masalah agar diperoleh kajian yang efektif dan mendalam. 

Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

(1) Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran  tipe Role 

Playing. 

(2) Media pembelajaran yang digunakan adalah media audiovisual. 

(3) Materi yang dipilih pada mata pelajaran PKn kelas V SD yaitu materi 

Keputusan Bersama. 

(4) Populasi yang dipilih yaitu siswa kelas V SD Negeri 1 Kejobong kabupaten 

Purbalingga 

(5) Karakteristik yang akan diteliti yaitu aktivitas dan hasil belajar PKn siswa 

pada materi Keputusan Bersama. 

(6) Penilaian penelitian terdiri menggunakan penilaian kognitif. 

 

1.4 Paradigma Penelitian 
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 Penelitian ini mempunyai 3 variabel penelitian, yaitu model pembelajaran 

Role Playing berbantuan media audiovisual sebagai variabel bebas (X) yang 

memengaruhi aktivitas dan hasil belajar PKn sebagai variabel terikat (Y1 dan Y2). 

Paradigma penelitian yang diterapkan yaitu paradigma ganda dengan dua variabel 

dependen (Sugiyono, 2011:70). Hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat 

dengan bagan berikut: 

 

    

 

 

(Thoifah, 2015:175) 

Bagan 1. Paradigma Penelitian Ganda dengan Dua Variabel Dependen 

 Keterangan: 

X : Model Role Playing berbantuan media audiovisual 

Y1 : Aktivitas belajar 

Y2 : Hasil belajar 

 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi maslah, rumusan masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

(1) Bagaimanakah perbedaan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran PKn 

materi Keputusan Bersama antara pembelajaran yang menggunakan model 

X 

Y1 

Y2 
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Role Playing berbantuan media audiovisual dengan pembelajaran yang 

menggunakan model konvensional? 

(2) Bagaimanakah perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn 

materi Keputusan Bersama antara pembelajaran yang menggunakan model 

Role Playing berbantuan media audiovisual dengan pembelajaran yang 

menggunakan model konvensional? 

(3) Apakah penerapan model pembelajaran Role Playing berbantuan media 

audiovisual efektif terhadap aktivitas belajar siswa pada pembelajaran PKn 

materi Keputusan Bersama? 

(4) Apakah penerapan model pembelajaran Role Playing berbantuan media 

audiovisual efektif terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn 

materi Keputusan Bersama? 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.6.1 Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 

tipe Role Playing berbantuan media audiovisual terhadap aktivitas dan hasil 

belajar PKn kelas V SDN 1 Kejobong kabupaten Purbalingga. 

1.6.2 Tujuan Khusus 

(1) Menganalisis dan mendiskripsikan ada tidaknya perbedaan aktivitas belajar 

siswa dalam pembelajaran PKn materi Keputusan Bersama antara 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran tipe Role Playing 
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berbantuan media audiovisual dengan yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional.  

(2) Menganalisis dan mendiskripsikan ada tidaknya perbedaan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran PKn materi keputusan antara pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran tipe Role Playing berbantuan media 

audiovisual dengan yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

(3) Menganalisis dan mendiskripsikan keefektifan model pembelajaran tipe Role 

Playing berbantuan media audiovisual terhadap aktivitas belajar siswa pada 

pembelajaran PKn materi Keputusan Bersama. 

(4) Menganalisis dan mendiskripsikan keefektifan model pembelajaran tipe 

Role Playing berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar siswa 

pada pembelajaran PKn materi keputusan Bersama. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu manfaat dalam bentuk 

teori, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat dalam bentuk praktik. Penjelasan 

lebih lanjut mengenai manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diperoleh dari 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

1.7.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang 

bersifat teori. Penelitian ini menyediakan informasi tentang metode pembelajaran 

tipe Role Playing berbantuan media audiovisual dalam pembelajaran PKn kelas V 
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materi keputusan bersama. Manfaat teoritis yang lain adalah sebagai rujukan bagi 

para guru dan para peneliti lain untuk menerapkan metode pembelajaran tipe Role 

Playing berbantuan media audiovisual dalam pembelajaran di sekolah, khususnya 

pada mata pelajaran PKn. 

1.7.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang 

bersifat praktik dalam pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi banyak pihak yaitu siswa, guru kelas, sekolah. Bagi siswa, penelitian 

ini bermanfaat untuk meningkatkan  keaktifan dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran PKn. Selain itu bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman siswa 

mengenai materi Menghargai Keputusan Bersama. Hasil dari penelitian ini dapat 

menjadi bahan masukan bagi guru dalam menerapkan model pembelajaran tipe 

Role Playing berbantuan media audiovisual dalam pembelajaran PKn di 

sekolahnya. Hasil penelitian juga dapat memberikan gambaran kepada guru 

tentang dampak  penggunaan model pembelajaran tipe Role Playing berbantuan 

media audiovisual terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian dapat 

menyediakan alternatif metode pembelajaran yang menunjang pembelajaran PKn di 

sekolah dasar. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi sekolah dalam 

rangka perbaikan pembelajaran PKn dan menambah inovasi dalam penggunaan 

model pembelajaran sehingga bisa meningkatkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran PKn di kelas VA dan VB SDN 1 Kejobong.  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka pada penelitian ini akan membahas tentang landasan 

teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini. Kajian pustaka penelitian ini terdiri 

dari landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis 

 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan dasar pijakan peneliti dalam  melakukan 

penelitian. Di dalam landasan teori, memuat teori-teori yang dikemukakan oleh 

para tokoh/ahli. Pada landasan teori, akan dijelaskan teori-teori yang mendukung 

penelitian yang dilaksanakan. Landasan teori ini berisi penjelasan mengenai  

pengertian belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, hakikat 

pembelajaran, aktifitas belajar siswa, hasil belajar siswa, model pembelajaran, 

model pembelajaran Role Playing, media belajar, media audiovisual, hakikat 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. (PKn) sekolah dasar, karakteristik 

siswa sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan secara lebih lengkap di 

bawah ini. 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang tidak lepas dalam kegiatan sehari-hari 

manusia. Slameto (2013:2) menjelaskan bahwa belajar merupakan sebuah proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 
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dengan lingkungannya. Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan 

bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat akan tetapi lebih 

luas yaitu mengalami. Belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan 

perubahan kelakuan. Belajar menurut Purwanto (2008:47) adalah semua 

persentuhan pribadi dengan linkungan yang menimbulkan perubahan perilaku 

pada diri sendiri. 

Sardiman (2011:20) menyatakan, “belajar itu senantiasa merupakan 

perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya 

dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan  lain sebagainya”. 

Gagne dalam Susanto (2013:1), menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses 

dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman 

hidupnya. Hamalik (2012:27) menjelaskan, “belajar merupakan suatu proses, 

suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan”. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang pengertian belajar, ternyata belajar 

tidak hanya berkenaan dengan jumlah pengetahuan tetapi juga meliputi seluruh 

kemampuan individu. Pengertian tersebut memusatkan perhatiannya pada: (1) 

perubahan harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. 

Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau aspek cognitife saja, 

tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai (afektif), serta aspek keterampilan 

(psikomotorik); (2) perubahan itu harus merupakan buah dari pengalaman, 

pemahaman perilaku yang terjadi pada diri individu karena adanya interaksi 

antara dirinya dengan lingkungan. Interaksi ini dapat berupa interaksi fisik. 

Disamping interaksi fisik, perubahan kemampuan tersebut dapat diperoleh dari 
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interaksi psikis. Perubahan kemampuan tersebut terbentuk karena adanya interaksi 

individu dengan lingkungan. Pengertian belajar yang diungkapkan oleh para ahli, 

namun pada dasarnya terletak pada perubahan perilaku. Sebagaimana Slavin 

dalam Rifai dan Anni (2011:66) menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan 

individu yang disebabkan oleh pengalaman. Pengalaman ini terjadi melalui 

interaksi antar individu dengan lingkungannya. 

Sesuatu dapat dikatakan belajar jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) 

belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. 

Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau kognitif saja tetapi 

juga meliputi aspek sikap dan nilai (afektif) serta keterampilan (psikomotor); (2) 

perubahan itu harus merupakan buah dari pengalaman. Perubahan yang terjadi 

pada diri individu karena adanya interaksi antara dirinya dengan lingkungan. 

Interaksi ini dapat berupa interaksi fisik contohnya anak akan mengetahui bahwa 

api itu panas setelah ia menyentuh api yang menyala pada lilin. Selain itu juga 

melalui interaksi psikis contohnya anak akan berhati-hati menyeberang jalan 

setelah ia melihat ada orang tertabrak kendaraan; (3) perubahan tersebut relatif 

menetap.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

perubahan perilaku yang didahului oleh proses pengalaman dan perubahan yang 

bersifat relatif tetap (permanen) dalam arti belajar tidak hanya terjadi pada saat 

seseorang belajar saja, melainkan untuk waktu yang akan datang dan berguna bagi 

kehidupan atau proses belajar berikutnya. Oleh karena itu, proses belajar selalu 

dialami oleh manusia di sepanjang hidupnya.  
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2.1.2 Faktor-faktor yang memengaruhi belajar 

Belajar yang terjadi pada masing-masing siswa mempunyai hasil yang 

berbeda antara satu individu dan lainnya. Hasil dari belajar dapat dilihat dari 

perbedaan perilaku siswa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Perbedaan 

hasil belajar pada masing-masing individu tergantung oleh faktor-faktor yang 

memengaruhinya.  

Rifa’i dan Anni (2011:81) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar meliputi kondisi internal 

dan eksternal siswa. Keberhasilan suatu pembelajaran yang optimal, 

mempersyaratkan guru memperhatikan kemampuan internal dan situasi stimulus 

eksternal siswa. Slameto (2013:54-72) menggolongkan faktor-faktor yang 

memengaruhi belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor internal 

merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siwa yang memengaruhi 

belajarnya. Faktor internal terdiri dari dua aspek, yang meliputi: faktor jasmaniah 

dan psikologis.  

Faktor jasmaniah merupakan faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik 

siswa. Faktor jasmaniah meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Faktor psikologis 

yaitu faktor yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan siswa. Faktor psikologis 

terdiri atas inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu yang 

memengaruhi proses pelajarnya. Faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan awal siswa. Siswa 
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belajar dengan kedua orang tuanya. Keberadaan keluarga berpengaruh terhadap 

proses belajar siswa. Faktor tersebut meliputi cara mendidik, relasi antaranggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian orang tua, dan latar 

belakang kebudayaan. Kemudian ada faktor sekolah. Faktor sekolah yang 

memengaruhi belajar siswa meliputi: metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, 

standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, serta tugas rumah.  

Faktor yang ketiga dalah faktor masyarakat. Masyarakat merupakan 

lingkungan dimana siswa berada. Faktor masyarakat berperan penting dalam 

menentukan  keberhasilan belajar siswa. Lingkungan yang baik akan mendidik 

anak menjadi anak yang baik dan juga sebaliknya. Keberadaan lingkungan yang 

memengaruhi belajar siswa meliputi: kegiatan siswa dalam masyarakat, media 

massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi belajar, 

dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi belajar yaitu aspek-

aspek internal dan eksternal yang memengaruhi perbedaan hasil pembelajaran 

antara satu individu dan individu lainnya. Pengaruh yang ditimbulkan antarfaktor 

saling berkaitan, sehingga perlu adanya perhatian terhadap keadaan siswa baik 

fisik, psikis, maupun lingkungan dimana siswa tinggal. Keterkaitan antar faktor 

tersebut dapat memberikan dampak positif dan negatif kepada siswa. Oleh karena 

itu, perlu adanya kerjasama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat agar siswa 

dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Sardiman (2011:39) dalam bukunya juga 

berpendapat bahwa ada 2 faktor yang memengaruhi belajar yaitu faktor intern dan 
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faktor ekstern. Dalam hububungannya dengan proses interaksi belajar mengajar 

yang lebih menitikberatkan pada soal motivasi dan reinforcement, pembicaraan 

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan ini lebih menekankan pada 

faktor intern.  

2.1.3 Hakikat Pembelajaran 

Kata pembelajaran mempunyai arti proses, cara, perbuatan menjadikan 

orang atau makhluk hidup belajar (Depdiknas, 2013:23). Pembelajaran menurut 

Gagne, Briggs, dan Wagner dalam Winataputra (2008:1.19) adalah serangkaian 

kegiatan yang sengaja dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar 

pada siswa. Winataputra (2008:1.18) pembelajaran merupakan kegiatan untuk 

menginisisasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar 

pada diri peserta didik. Oleh karena itu pembelajaran merupakan upaya sistematis 

dan sistemik untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan proses belajar 

maka kegiatan belajar berkaitan erat dengan jenis hakikat, dan jenis belajar serta 

hasil belajar tersebut. Gagne dalam Rifa’i dan Anni (2012:157) menyatakan 

bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal siswa yang 

dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Peristiwa belajar ini 

dirancang agar memungkinkan siswa memperoleh informasi nyata dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Hamalik (2011:77)  menjelaskan bahwa pembelajaran memiliki tujuh 

komponen yang saling memengaruhi, saling mendukung, dan saling melengkapi 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tujuh komponen tersebut, antara lain: 

(1) tujuan pendidikan dan pengajaran, (2) siswa, (3) tenaga pendidikan khususnya 
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guru, (4) perencanaan pengajaran, (5) strategi pembelajaran, (6) media 

pengajaran, dan (7) evaluasi pengajaran. Ketujuh komponen ini membentuk satu 

kesatuan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, siswa melakukan kegiatan 

belajar dengan bimbingan dari guru. 

Konsep dasar pembelajaran sudah tertulis dalam UU Nomor 20 Pasal 1 

ayat 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yakni “Pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar.” Dalam konsep tersebut terkandung 5 subkonsep yaitu interaksi, peserta 

didik, pendidik, sumber  belajar dan lingkungan belajar.  

Pembelajaran berbeda dengan pengajaran. Pengajaran sama artinya dengan 

kegiatan mengajar. Kegiatan mengajar dilakukan oleh guru untuk menyampaikan 

pengetahuan kepada siswa. Dalam konsep ini, guru bertindak dan berperan aktif 

bahkan sangat menonjol dan bersifat menentukan segalanya. Berdasarkan 

berbagai pendapat tentang pengertian pembelajaran tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah serangkaian peristiwa yang dilakukan 

oleh guru dan siswa untuk memperoleh informasi dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

2.1.4 Aktivitas Belajar Siswa 

Pada pembelajaran, guru perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir 

maupun berbuat. Slameto (2013:36) berpendapat bahwa penerimaan pelajaran jika 

dengan aktivitas siswa sendiri, kesan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi 

dipikirkan, diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda.  

Hamalik (2011:170 menyatakan siswa adalah suatu organisme yang hidup, 
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didalam dirinya ada beraneka ragam kemungkinan dan potensi yang hidup yang 

sedang berkembang. Di dalam dirinya terdapat prinsip aktif, keinginan untuk 

berbuat dan bekerja sendiri. Prisip aktif inilah yang mengendalikan tingkah laku 

siswa. pendidikan perlu mengarahkan  tingkah laku itu menuju ke tingkat 

perkembangan yang diharapkan. 

Pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan 

belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Pengajaran modern kini lebih 

menitikberatkan pada asas aktivitas. Anak (siswa) belajar sambil bekerja. Dengan 

bekerja mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingah 

laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di 

masyarakat. Dierich dalam buku Hamalik (2011:172) membagi kegiatan 

belajar/aktivitas belajar dalam 8 kelompok, yakni Visual activities, Oral activities, 

Listening activities, Writing activities, Drawing activities, Motor activities, 

Mental activities, dan Emotional activities. 

Visual activities (kegiatan-kegiatan visual), seperti membaca, 

memperhatikan gambar, memperhatikan demonstrasi percobaan pekerjaan orang 

lain. Oral activities meliputi kegiatan-kegiatan lisan, seperti menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi. Listening activities (kegiatan-kegiatan mendengarkan), seperti 

mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. Writing activities 

adalah kegiatan-kegiatan menulis, seperti menulis: cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. Drawing activities atau kegiatan-kegiatan menggambar, seperti 

menggambar, membuat grafik, peta, diagram. Motor activities  meliputi kegiatan-
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kegiatan metrik, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, mereparasi 

model, bermain, berkebun, berternak.  

Mental activities (kegiatan-kegiatan mental), seperti menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. Emotional activities (kegiatan-kegiatan emosional), seperti menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. Asas 

aktifitas digunakan dalam semua jenis metode mengajar, baik metode dalam kelas 

maupun metode mengajar di luar kelas. hanya saja penggunaanya yang berbeda 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sardiman (2014:100) menyatakan 

bahwa aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam 

kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus selalu berkait. 

Hamalik (2011: 175) menyatakan bahwa penggunaan asas aktivitas 

memberikan nilai yang besar bagi pembelajaran. Hal  tersebut dikarenakan oleh: 

(1) Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri dalam 

belajar; (2) Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara 

integral; (3) Memupuk kerja sama antar siswa sehingga siswa mampu 

bekerjasama dengan baik dan harmonis; (4) Siswa bekerja menurut minat dan 

kemampuan sendiri; (5) Memupuk terciptanya disiplin kelas dan suasana belajar 

menjadi demokratis; (6) Mempererat hubungan sekolah dengan masyarakat, dan 

hubungan antara orang tua dengan guru; (7) Pengajaran diselenggarakan untuk 

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis siswa; (8) Pengajaran di sekolah 

menjadi hidup dengan aktivitas siswa 
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Nilai-nilai aktivitas tersebut memberikan pengaruh positif. Bukan hanya 

dalam kegiatan pembelajaran saja, tetapi juga memberikan pengaruh bagi 

hubungan antara orang tua dengan sekolah. Hal-hal konkrit yang menjadi bahan 

kajian juga menuntun siswa menjadi lebih kritis dalam berpikir dan bertindak. 

Ahmadi dan Supriyono (2013:131) ada 11 contoh aktivitas belajar. Berikut ini 

dikemukakan beberapa contoh aktivitas belajar yaitu mendengarkan, memandang, 

meraba, membau, menulis/mencatat, membaca, membuat ikhtisar, mengamati, 

menyusun paper, mengingat, berpikir, dan latihan. 

Mendengarkan. merupakan yang dilkukan sehari-hari. Dalam kehidupan 

sehari-hari kita bergaul dengan orang lain. Dalam pergaulan itu terjadi  

komunikasi verbalberupa percakapan. percakapan memberikan situasi tersendiri 

bagi  orang-orang yang terlibat ataupun yang tidak terlibat tetapi secara tidak 

langsung mendengarkan informasi. Situasi ini memberikan situasi kepada 

seseorang untuk belajar. Seseorang menjadi belajar atau tidak dalam situasi ini 

tergantung ada tidaknya kebutuhan, motivasi, dan set seorang itu. Dengan adanya 

kondisi pribadi seperti itu memungkinkan seseorang tidak hanya mendengar, 

melainkan mendengarkan secara aktif dan bertujuan. Mendengarkan yang 

demikian aka memberikan manfaat bagi perkembangan pribadi seseorang.  

Proses belajar mengajar yang ada di sekolah sering ada ceramah atau 

kuliah dari guru atau dosen. Tugas dari mahasiswa atau siswa adalah 

mendengarkan. Tidak semua orang dapat memanfaatkan situasi ini untuk belajar. 

Bahkan para pelajar atau mahasiswa yang diam mendengarkan ceramah itu mesti 

belajar. Apabila hal mendengarkan mereka tidak didorong oleh kebutuhan, 
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motivasi, dan tujuan tertentu, maka sia-sialah pekerjaan mereka. Tujuan belajar 

mereka tidak tercapai karena tidak adanya set-set yang tepat untuk belajar. 

Aktivitas belajar yang kedua adalah memandang. Setiap stimuli visual 

memberi kesempatan bagi seorang anak untuk belajar. Dalam kehidupan sehari-

hari banyak hal yang dapat kita pandang, akan tetapi tidak semua pandangan atau 

penglihatan kita adalah belajar. Meskipun pandangan kita tertuju pada suatu objek 

visual, apabila dalam diri kita tidak terdapat kebutuhan, motivasi, serta set tertentu 

untuk mencapai tujuan, maka pandangan yang demikian tidak termasuk belajar. 

Alam sekitar kita, termasuk juga sekolah dengan segenap kesibukannya, 

merupakan objek-objek yang memberi kesempatan untuk belajar. Apabila kita 

memandang segala sesuatu dengan set tertentu untuk mencapai tujuan yang 

mengakibatkan perkembangan dari kita, maka dalam hal demikian kita sudah 

belajar. 

Aktivitas belajar selanjutnya ada meraba, membau, dan 

mencicipi/mengecap. Meraba, membau, dan mengecap adalah aktivitas sensoris 

seperti halnya pada mendengarkan dan memandang. Segenap stimuli yang dapat 

diraba, dicium, dan dicecap merupakan situasi yang memberi kesempatan bagi 

sesorang untuk belajar. Hal aktivitas meraba, ativitas membau, ataupun aktivitas 

mengecap dapat dikatakan belajar, apabila aktivitas-aktivitas itu didorong oleh 

kebutuhan, motivasi untuk mencapai tujuan dengan menggunakan set tertentu 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku.  
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Kemudian terdapat aktivitas menulis atau mencatat. Setiap aktivitas 

penginderaan kita yang bertujuan akan memberikan kesan-kesan yang berguna 

bagi belajar kita selanjutnya. Kesan-kesan itu merupakan material untuk maksud-

maksud belajar selanjutnya. Material atau objek yang ingn kita pelajari lebih 

lanjut harus memberi kemungkina untuk dipraktekan. beberapa material di 

antaranya terdapat di dalam buku-buku, di kelas, ataupun dibuat catatan kita 

sendiri. Kita dapat membawa serta mempelajari isi buku catatan dalam setiap 

kesempatan. dari sumber manapun kita dapat membuat fotokopi pelajaran. Kita 

dapat membuat catatan dari setiap buku yang kita pelajari. Bahkan dari setiap 

situasi seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, dan sebagainya kita dapat membuat 

catatan untuk keperluan belajar di masa-masa selanjutnya. Hal tersebut akan 

membantu siswa untuk memahami pembelajaran. 

Aktivitas belajar di sekolah juga meliputi Membaca. Seringkali ada orang 

yang membaca buku pelajaran sambil berbaring santai di tempat tidurnya hanya 

dengan maksud agar dia bisa tidur. Membaca seperti ini adalah bukan aktivitas 

belajar. Adapula orang yang membaca sambil berbaring dengan tujuan belajar. 

Menurut ilmu jiwa, membaca yang demikian belum dapat dikatakan belajar. 

Belajar adalah aktif, dan membaca untuk keperluan belajar hendaknya dilakukan 

di meja belajar daripada di tempat tidur, karena hal demikian maka perhatian 

dapat terbagi. 

Belajar memerlukan set. Membaca untuk keperluan belajar harus pula 

menunjukan set. Membaca dengan set misalnya dengan mulai memperhatikan  

judul-judul bab, topik-topik utama dengan berorientasi kepada kebutuhan dan 
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tujuan itu. Kemudian memilih topik yang relevan dengan kebutuhan atau tujuan 

itu. Tujuan kita akan  menentukan materi yang dipelajari. Disini kita menentukan 

set untuk menentukan set untuk membuat catatan-catatan yang perlu. Sementara 

membaca, catatlah pertanyaan yang muncul dalam benak kita, kalau perlu dengan 

alternatif jawabannya.  

Aktivitas selanjutnya adalah membuat ikhtisar atau ringkasan dan 

menggaris bawahi. Banyak orang yang merasa terbantu dalam belajarnya karena 

menggunakan  ikhtisar-ikhtisar materi yang dibuatnya. Ikhtisar atau ringkasan ini 

memang dapat membantu kita dalam hal mengingat atau mencari kembali materi 

dalam hal mengingat atau mencari kembali materi dalam buku untuk masa-masa 

yang akan datang. Untuk keperluan belajar yang intensif, bagaimanapun juga 

hanya membuat ikhtisar adalah belum cukup. Sementara membaca, pada hal-hal 

penting yang kita beri garis bawah. Hal ini sangat membantu kita dalam  usaha 

menemukan kembali materi ini di kemudian hari. 

Dalam kegiatan pembelajaran juga terdapat aktivitas mengamati tabel-

tabel, diagram-diagram, dan bagan-bagan. Dalam buku ataupun di lingkungan lain 

sering kita jumpai tabel-tabel, diagram-diagram atau bagan. Materi non-verbal 

semacam ini. Demikian pula gambar-gambar, peta-peta, dan lain-lain dapat 

menjadi bahan ilustratif yang membantu pemahaman kita tentang suatu hal. 

Kemudian ada aktivitas menyusun paper atau kertas kerja. Dalam membuat paper, 

pertama yang perlu mendapat perhatian ialah rumusan topik paper itu. Dari 

rumusan topik-topik itu kita akan dapat menentukan materi-materi yang relevan. 

Kemudian kita perlu mengumpulkan materi yang akan ditulis ke dalam paper 
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dengan mencatatkan pada buku notes atau kartu-kartu catatan. Paper yang baik 

memerlukan perencanaan yang masak dengan terlebih dahulu mengumpulkan ide-

ide yang menunjang serta penyediaan sumber-sumber yang relevan. 

Ada pula aktivitas mengingat dengan maksud agar siswa mengingat 

tentang sesuatu. Mengingat yang didasari atas kebutuhan serta kesadaran untuk 

mencapai tujuan belajar lebih lanjut adalah termasuk aktvitas belajar, apalagi jika 

mengingat itu berhubungan dengan aktivitas-aktivitas belajar lainnya. Selanjutnya 

adalah kegiatan berpikir. Berpikir adalah termasuk aktivitas belajar. Dengan 

berpikir, orang memperoleh penemuan baru, setidaknya orang menjadi tahu 

tentang hubungan antar sesuatu. 

Contoh aktivitas pembelajaran yang terakhir adalah Latihan atau praktek. 

Orang yang melaksanakan kegiatan berlatih tentunya sudah mempunyai dorongan 

untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat mengembangkan sesuatu aspek pada 

dirinya. Orang yang berlatih atau berpraktek sesuatu tentunya menggunakan set 

tertentu sehingga setiap tindakan atau gerakannya terarah kepada suatu tujuan. 

Dalam berlatih atau berpraktek, terjadi interaksi yang interaktif antara subjek 

dengan lingkungan. Dalam berlatih atau berpraktek, segenap tindakan subjek 

terjadi secara integratif dan terarah ke suatu tujuan. Hasil latihan atau praktek itu 

sendiri akan berupa pengalaman yang dapat mengubah lingkungannya. 

2.1.5 Hasil Belajar Siswa 

Suprijono (2011:5-6) menyatakan bahwa hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 
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keterampilan. Sudjana (2014:22) berpendapat bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar mempunyai makna, yaitu perubahan-perubahan yang 

terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar (Susanto 2013:5). 

Siswa yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-

tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional yang sudah ditetapkan oleh guru. 

Menurut Benjamin S. Bloom tiga ranah (domain) hasil belajar yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotorik (Sudjana, 2014:22). Djamarah dan Zain (2002) dalam 

Susanto (2013:3) menetapkan bahwa hasil belajar telah tercapai apabila telah 

terpenuhi dua indikator berikut, yaitu: (1) daya serap terhadap bahan pengajaran 

yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok; 

(2) perilaku yang digariskan dalam suatu tujuan pengajaran/instruksional khusus telah 

dicapai oleh siswa baik secara individu maupun kelompok.  

Bloom, dkk. (1956) dalam Rifa’i dan Anni (2012:70) melakukan 

penggolongan atau tingkatan jenis perilaku hasil belajar yang terdiri atas tiga 

ranah yaitu (1) ranah kognitif, terdiri atas enam aspek, yakni pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Keenam jenis perilaku ini 

bersifat hirarkis, artinya perilaku tersebut menggambarkan tingkat kemampuan yang 

dimiliki seseorang; (2) ranah afektif, yang terdiri atas lima aspek, yakni 

penerimaan,partisipasi, penilaian dan penentuan sikap, organisasi, dan 

pembentukan pola hidup; (3) ranah psikomotor, terdiri atas tujuh aspek, yakni 
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persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, 

penyesuaian pola gerakan dan kreativitas. 

Dari konsep di atas dapat disimpulkan bahwa suatu proses pembelajaran 

akan menghasilkan kemampuan siswa yang mencakup pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Ketiganya saling terkait satu sama lain. Penelitian ini menggunakan 

metode pembelajaran tipe Role Playing, yang nantinya diharapkan dapat 

mengefektifkan hasil belajar siswa. Fokus penilaian hasil belajar dalam penelitian 

ini ialah ranah kognitif dan afektif. 

2.1.6 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran menurut Joice dan Weill, dalam Huda (2013:73) 

diartikan sebagai rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, 

mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam 

pengaturan pembelajaran ataupun pengaturan lainnya. Suatu pola berarti model 

mengajar, dalam pengembangannya di kelas membutuhkan unsur metode, teknik-

teknik mengajar, dan media sebagai penunjang dalam pembelajaran. Soekamto, 

dkk dalam Trianto (2007:5) menjelaskan bahwa model Pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman beljar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar 

dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, model pembelajaran merupakan 

pola yang dirancang oleh guru secara sistematis dalam mengorganisasikan 

penerimaan pengalaman belajar siswa dan menjadi pedoman guru dalam 
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melaksanakan pembelajaran. Penerapan model pembelajaran diharapkan adanya 

aktivitas siswa dalam belajar, sehingga hasil belajar akan menjadi lebih optimal. 

2.1.7 Model Pembelajaran  Role Playing 

Model Role Playing biasa disebut juga model bermain peran. Shoimin 

(2014:161), mengatakan model ini akan memberikan kesempatan kepada siswa-

siswa untuk praktik menempatkan diri mereka dalam peran-peran dan situasi-

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

keyakinan mereka sendiri dan orang lain. Taniredja, dkk (2015:39), menyatakan 

bahwa model Role Playing berarti cara untuk menyajikan bahan pelajaran dengan 

mempertunjukan/mempertontonkan atau mendramatisasikan cara tingkah laku 

dalam hubungan sosial. Berdasarkan pengertan-pengertian diatas, maka model 

Role Playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui 

pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan 

penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau 

benda mati. 

Sagala dalam Taniredja (2014:42) menjelaskan kalau model ini memiliki 

beberapa kelebihan dan kelemahan. Kebaikannya yaitu : (1) murid melatih dirinya 

untuk melatih, memahami, dan mengingat bahan yang akan didramakan; (2) 

murid akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif; (3) bakat yang terpendam 

pada murid dimungkinkan akan muncul; (4) kerjasama antar pemain dapat 

ditimbulkan dan dibina dengan sebaik-baiknya; (5) murid menerima kebiasaan 

untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya; (6) bahasa lsan 

murid dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain. 
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Model Role Playing juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu: (1) Banyak 

memakan waktu, persiapan, pemahaman isi bahan pelajaran, dan pelaksanaan 

pertunjukan; (2) memerlukan tempat yang luas; (3) Kelas lain sering terganggu 

oleh suara pemain dan penonton.  

Langkah-lagkah model Role Playing menurut Shoimin (2014:162) adalah 

(1) guru menyusun atau menyapkan skenario yang akan ditampilkan; (2) 

Menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dua hari sebelum KBM; 

(3) Guru membentuk kelompok yang anggotanya 5 orang; (4) memberikan 

penjelasan tentang kompetensi yang akan dicapai; (5) Memanggil para siswa yang 

sudah ditujuk untuk melakonkan skenario yang sudah disiapkan; (6) masing-

masing siswa duduk dikelompoknya sambil memerhatikan skenari yang sedang 

dilakonkan; (7) setelah dilakonkan, masing-masing siswa diberi kertas sebagai 

lembar kerja untuk membahas; (8) masing-masing kelom*ok menyampaikan hasil 

kesimpulannya; (9) guru menyampaikan hasil kesimpulannya; (10) Evaluasi, (11) 

penutup. 

2.1.8 Media Pembelajaran 

Arsyad (2013:3) mengemukakan bahwa media dalam proses belajar 

mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis 

untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal. Disamping sebagai sistem sistem penyampai atau pengantar, media yang 

sering diganti dengan kata mediator menurut Fleming dalam Arsyad (2013:3) 

adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan 

mendamaikannya. Dengan istilah mediator, media menunjukan fungsi atau 
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peranannya, yaiutu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama 

dalam proses belajar siswa dan isi pelajaran. 

Gagne dan Brigss dalam buku Arsyad (2013:4) secara implisit mengatakan 

bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari antara lain buku, tape 

recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, 

gambar, grafik, televisi, dan komputer. Dengan kata lain, media adalah komponen 

sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. National Education 

Assosiation dalam buku Arsyad (2013:4) memberikan definisi media sebagai 

bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio-visual dan peralatannya, 

dengan demikian, media dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, atau dibaca. Aqib 

(2013:50) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses 

belajar pada si pembelajar (siswa).  

Arsyad (2013:19) menyatakan bahwa fungsi utama media pembelajaran 

adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan 

lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Hamalik dalam Arsyad 

(2013:19) menyatakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam 

pembelajaran bisa membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Aqib (2013:51) menjelaskan 

manfaat media pembelajaran yaitu (1) Menyeragamkan penyampaian materi; (2) 
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Pembelajaran lebih jelas dan menarik; (3) Proses pembelajaran lebih interaktif; (4) 

Efisiensi waktu dan tenaga; (5) Meningkatkan kualiatas hasil belajar; (6) Belajar 

dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja; (7) Menumbuhkan sikap positif 

belajar terhadap proses dan materi belajar; (8) Meningkatkan peran guru ke arah 

yang lebih positif dan produktif. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka media pembelajaran pun 

mengalami perkembangan melalui pemanfaatan teknologi itu sendiri. Berdasarkan 

teknologi tersebut, Arsyad (2013:31) mengklasifikasikan media atas empat 

kelompok, yaitu : (1) Media hasil teknologi cetak; (2) Media hasil teknologi 

audio-visual; (3) Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer; (4) Media 

hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Klasifikasi media pembelajaran 

menurut Seels dan Glasgow (Arsyad 2013:35) membagi media kedalam dua 

kelompok besar, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi 

mutakhir. 

Pilihan media tradisional berupa (1) visual diam yang diproyeksikan yaitu 

proyeksi opaque, proyeksi overhead, slides, dan filmstrips; (2) visual yang tak 

diproyeksikan yaitu gambar, poster, foto, charts, grafik, diagram, pameran, papan 

info, papan-bulu; (3) audio yaitu rekaman piringan, pita kaset, reel, cartridge (4) 

penyajian multimedia yaitu slide plus suara (tape); (5) visual dinamis yang 

diproyeksikan yaitu film, televisi, video; (6) media cetak yaitu buku teks, modul, 

teks terprogram, workbook, majalah ilmiah, lembaran lepas (hand-out); (7) 

permainan yaitu teka-teki, simulasi, permainan papan; (8) media realia yaitu 

model, specimen (contoh), manipulatif (peta, boneka). 
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Pilihan media teknologi mutakhir berupa media berbasis telekomunikasi 

dan teknologi berbasis mikroprosesor. Media berbasis telekomunikasi yaitu 

telekonferen, kuliah jarak jauh. Media berbasis mikroprosesor yaitu computer-

assisted instruction, permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, 

hipermedia, compact (video) disc. Kemp & Dayton dalam Arsyad (2011:39) 

mengelompokkan media kedalam delapan jenis, yaitu : media cetakan, media 

pajang, overhead transparancies, rekapan audiotape, seri slide dan film strips, 

penyajian multi-image, rekaman video dan film hidup, komputer. 

Aqib (2013:60) mengklasifikasikan media atas tiga kelompok yaitu: (1) 

Internet sebagai media pembelajaran; (2) Pembelajaran berbasis website; (3) 

Pembelajaran berbantuan komputer. Prinsip penggunaan media pembelajaran 

sebagai berikut: (a) setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan, (b) gunakan 

media seperlunya, jangan berlebihan, c) penggunaan media mampu mengaktifkan 

pelajar, (d) pemanfaatan media harus terencana dalam program pembelajaran, (e) 

hindari penggunaan media yang hanya sekedar mengisi waktu, (f) perlu persiapan 

yang cukup sebelum menggunakan media. 

2.1.9 Media Audiovisual 

Media audiovisual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara 

juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, 

berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini 

dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung kedua unsur jenis 

media yang pertama dan kedua. Media visual yang menggabungkan penggunaan 

suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Media 
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audiovisual merupakan kombinasi dari audio dan visual atau biasa disebut media 

pandang dengar (Anitah 2008:6.30). Media tersebut berlangsung komunikasi dua 

arah antara siswa dengan guru yang dapat diterima oleh indera penglihat dan 

pendengar dalam proses pembelajaran. Media audiovisual dapat menggugah 

pikiran dan perasaan siswa, sehingga dalam pembelajaran siswa mudah 

memahami materi melalui media tersebut.  

Arsyad (2014:32) menyatakan “pengajaran melalui media audio-visual 

adalah produksi dan penggunaan materi yang penerapannya melalui pandangan 

dan pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kita atau 

simbol-simbol yang serupa.” Berdasarkan pengertian para ahli, menunjukkan 

bahwa siswa belajar tidak hanya dengan simbol – simbol melainkan melalui 

benda konkret sehingga pengalaman belajar siswa pun akan nyata.  

Jenis – jenis media pembelajaran audiovisual, yaitu film, video, sound 

slide, dan televisi. Peneliti menggunakan media pembelajaran video dokumenter 

tergolong dalam media video. Arsyad (2014:50) mengemukakan video dapat 

mendeskripsikan suatu objek yang bergerak bersama – sama dengan suara 

alamiah atau suara yang sesuai. Terdapatnya gambar hidup dan suara, 

pembelajaran akan lebih menarik, sehingga siswa memperhatikan tayangan video 

dan penjelasan materi dari guru. Media video bertujuan untuk menyajikan 

informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep–konsep yang rumit, 

mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan 

memengaruhi sikap. 
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Keuntungan video dalam proses pembelajaran menurut Arsyad (2014:50-

51), tiga diantaranya yaitu: (1) melengkapi pengalaman dasar siswa ketika mereka 

melakukan aktivitas; (2) selain meningkatkan motivasi, video juga dapat 

menanamkan sikap dan segi – segi afektif; dan (3) mengandung nilai – nilai 

positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. 

Selain terdapat keuntungan, penggunaan media video memiliki keterbatasan, 

yaitu: pengadaaan video memerlukan biaya mahal dan  video yang tersedia tidak 

selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diingingkan.  

Ciri-ciri utama teknologi media audio-visual menurut Arsyad (2014:33) 

adalah sebagai berikut: (1) Bersifat linear; (2) Menyajikan visual yang dinamis; 

(3) Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang dan 

pembuatnya; (4) Merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan 

abstrak; (5) Dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif; 

(6) Berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif siswa yang 

rendah. 

2.1.10 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan SD 

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar ialah PKn. Hal 

tersebut sesuai dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat 1 yang menyatakan “kurikulum pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah wajib memuat: Pendidikan Agama, Pendidikan 

Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, 

Keterampilan/Kejuruan, dan Muatan Lokal”. 
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Peraturan Menteri No. 22 tahun 2006 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

yaitu suatu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara 

yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Tujuan pendidikan di Indonesia 

diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang 

memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI).  

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka secara 

otomatis pola pikir masyarakat berkembang dalam berbagai aspek. hal ini sangat 

berpengaruh besar terhadap dunia pendidikan yang menuntut adanya inovasi baru 

yang dapat menimbulkan perubahan. Murwani dalam Susanto (2013:23) 

menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar guru harus 

memberi kesempatan seluas-luasnya bagi siswa untuk belajar, dan 

memfasilitasinya agar dapat mengaktualisasikan dirinya untuk belajr.  

Kenyataan tersebut belum sepenuhnya dipahami kalangan pendidikan, 

khususnya guru sekolah dasar. Proses pembelajaran di klas sangat membosankan 

dan membuat peserta didik tertekan. Hali ini juga terjadi pada mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran ini merupakan suatu mata 

pelajaran yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang 

berlandaskan pada Pancasila, undang-undang, dan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat masih belum optimal disampaikan ke siswa.  
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Susanto (2013:224) menjelaskan bahwa istilah pendidikan 

kewarganegaaran apabila dikaji secara mendalam berasal dari kepustakaan asing, 

yang memiliki dua istilah, yakni civic education dan citizenship education. Civic 

education, diartikan sebagai: ... the foundational course work in school designed 

to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult 

lives (suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan 

warga negara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam 

masyarakatnya). 

Citizenship education atau education for citizens, diartikan sebagai: ... the 

more inclusive term and encompassesboth these in-school experience as well as 

out-of-school or ‘non-formal/informal’ learning which takes place in the famly, 

the religious organization, community organization, the media etc, whch help to 

shape the totality of the citizen (merupakan istilah genetik yang mencakup 

pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di 

lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi 

kemasyarakatan, dan dalam media yang membantunya untuk menjadi warga 

negara seutuhnya). 

Azra dalam Susanto (2013:226) menyatakan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang 

pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, HAM, hak 

dan kewajiban warga negara, serta proses demokrasi. Zamroni dalam Susanto 

(2013:226), pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang 

bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat berpikir kritis dan bertindak 
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demokratis. ICCE UIN Jakarta dalam Susanto (2013:226), menyatakan 

“pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga 

pendidikan di mana seseorang mempelajar orientasi, sikap dan perilaku politik 

sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, 

political efficacy, dan political participation, serta kemampuan mengambil 

keputusan politik secara rasional”. 

Susanto (2013:226) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah 

pendidikan yang memberikan pemahaman dasar tentang pemerintahan, tata cara 

demokrasi, tentang kepedulian, sikap, pengetahuan politik yang mampu 

mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga dapat mempersiapkan 

warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang 

berorientasi pada pengembangan berpikir kritis dan bertindak demokratis. 

Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar dan terencana dalam 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kecerdasan, kecakapan, keterampilan serta kesadaran 

tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, penghargaan terhadap hak-hak 

asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan 

gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, serta ikut 

berperan dalam peraturan global. Pembelajaran PKn di sekolah dasar 

dimaksudkan sebagai suatu proses belajar mengajar dalam rangka membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan membentuk  manusia Indonesia 

seutuhnya dalam pembentukan karakter bangsa yang diharapkan mengarah pada 



41 

 

 
 

penciptaan suatu masyarakat yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Hakikat PKn mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri 

yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa 

untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi 

oleh Pancasila dan UUD 1945. PKn perlu diajarkan kepada anak, sebagaimana 

dikemukakan oleh Djahiri dalam Susanto (2013: 228-9), yaitu: (1) Bahwa sebagai 

makhluk hidup, manusia bersifat multikodrati dan multifungsi-peran (status); 

manusia bersifat multikompleks atau neopluralistis. Manusia memiliki kodrat 

Ilahi, sosial, budaya, ekonomi, dan politik; (2) Bahwa setiap manusia memiliki: 

sense of …, atau value of …, dan conscience of …. Sense of … menunjukkan 

integritas atau keterkaitan atau kepedulian manusia akan sesuatu. Sesuatu ini bisa 

material, immaterial, atau kondisinal atau waktu; (3) Bahwa manusia itu unik 

(unique human). Hal ini karena potensinya yang multipotensi dan fungsi peran 

serta kebutuhan atau human desire yang multiperan serta kebutuhan. 

Budimansyah dan Sapriya dalam Susanto (2013:229-30) juga sependapat 

bahwa PKn ini sangat penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bagsa, 

sehingga PKn ini harus dibangun atas dasar tiga paradigma, yaitu: (1) PKn secara 

kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang 

berakhlak mulia, cerdas, inspiratif, dan bertanggung jawab; (2) PKn secara teoritis 

dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, 

afektif, dan psikomtorik yang bersifat konfluens atau saling berpenetrasi dan 
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terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, 

kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara; (3) PKn secara programatik 

dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang 

mengusung nilai-nilai (content embedding values) dan pengalaman belajar 

(learning experiences) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan 

dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga Indonesia 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran 

lebih lanjut ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang 

demokratis, dan bela negara. 

PKn merupakan mata pelajaran yang tidak hanya digunakan sebagai 

hafalan saja, melainkan sebuah mata pelajaran yang harus sampai pada tahap 

operasional sesuai dengan peran peserta didik saat ini dan masa yang akan datang. 

Namun saat ini banyak pendidik yang hanya melakukan pembelajaran secara 

monoton, sehingga siswa terkesan dipaksa untuk memperoleh pelajaran dan 

berakibat pada kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran PKn. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya tantangan yang membuat siswa tertarik untuk 

mempelajari mata pelajaran PKn.Kendala lainnya yaitu pendidikan di Indonesia 

dihadapkan pada berbagai persoalan dan situasi global yang berkembang cepat 

setiap waktu, baik yang bermuatan positif maupun negatif atau bertentangan 

dengan kepribadian bangsa Indonesia.  

Dasim dan Sapriya dalam Susanto (2013:230) mengemukakan beberapa 

permasalahan kurikuler yang mendasar dan menjadi penghambat dalam 

peningkatan kualitas pendidikan PKn. Masalah yang pertama adalah penggunaan 
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alokasi waktu yang tercantum dalam struktur kurikulum pendidikan dijabarkan 

secara kaku dan konvensional sebagai jam pelajaran tatap muka terjadwal 

sehingga kegiatan pembelajaran PKn dengan cara tatap muka di kelas menjadi 

sangat dominan. Masalah kedua adalaha pelaksanaan pembelajaran PKn yang 

lebih didominasi oleh kegiatan peningkatan dimensi kognitif mengakibatkan porsi 

peningkatan dimensi lainnya menjadi terbengkalai. Di samping itu, pelaksanaan 

pembelajaran diperparah lagi dengan keterbatasan fasilitas media pembelajaran. 

Masalah selanjutnya adalah pembelajaran yang terlalu menekankan pada 

dimensi kognitif itu berimplikasi pada penilaian yang juga menekankan pada 

penguasaan kemampuan kognitif saja sehingga mengakibatkan guru harus selalu 

mengejar target pencapaian materi. Daya tarik terhadap pelajaran PKn masih 

lemah, karena membosankan dan cenderung tidak dikuasai siswa, materi dan 

modelnya tidak menantang siswa secara intelektual. Pendapat lain menjelaskan 

bahwa mata pelajaran ini dalam pelaksanaannya menghadapi keterbatasan dan 

kendala terutama berkaitan dengan kualitas guru, keterbatasan fasilitas, dan 

sumber belajar.  

Tujuan pembelajaran PKn di sekolah dasar adalah untuk membentuk 

watak atau karakteristik warga negara yang baik. Menurut Mulyasa dalam 

Susanto (2013:231-232), tujuan mata pelajaran PKn ialah untuk menjadikan siswa 

agar: (1) mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi 

persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya; (2) Mampu 

berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung jawab, 

sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan. (3) Bisa berkembang 
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secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain 

di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi dengan baik.  

Hal ini akan mudah tercapai jika pendidikan nilai dan norma tetap 

ditanamkan pada siswa sejak usia dini, karena jika siswa sudah memiliki nilai dan 

norma yang baik, maka tujuan untuk mencapai warga negara yang baik akan 

mudah terwujudkan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan 

PKn di sekolah dasar ialah untuk menjadikan warga negara yang baik, yaitu 

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

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

bersikap baik sehingga mampu mengikuti kemajuan teknologi modern. 

Sebenarnya, masalah utama dalam pembelajaran PKn ini terletak pada kurangnya 

variasi model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Padahal, model 

belajar yang tepat dapat membantu internalisasi materi pada diri siswa, sehingga 

mereka dapat mengimplementasikan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.11 Karakteristik Siswa SD 

Piaget dalam Susanto (2013:77)  setiap tahapan perkembangan kognitif 

memiliki karakteristik yang berbeda. Secara garis besar tahapan perkembangan 

kognitif tesebut dikelompokkan menjadi empat tahap yaitu tahap sensori motorik, 

tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. 

Tahap sensori motorik berada saat anak berusia 0-2 tahun. Pada tahap ini anak 

belum memasuki usia sekolah. Tahap pra-operasional dialami anak usia 2-7 tahun. 

Pada tahap ini kemampuan skema kognitif anak masih terbatas. Anak suka meniru 
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perilaku orang lain (khususnya orang tua dan guru) yang pernah ia lihat ketika 

orang lain itu merespon terhadap perilaku orang, keadaan, dan kejadian yang 

dihadapi pada masa lampau. 

Tahap operasional konkret dialami anak usia 7-11 tahun. Pada tahap ini 

siswa sudah mulai memahami aspek-aspek kumulatif materi, misalnya volume 

dan jumlah, mempunyai kemampuan memahami cara mengombinasikan beberapa 

golongan benda yang bervariasi tingkatannya. Selain itu, siswa sudah mampu 

berpikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-peristiwa konkret. 

Selanjutnya adalah tahap operasional formal (usia 11-15 tahun). Pada tahap ini 

siswa sudah menginjak usia remaja, perkembangan kognitif siswa pada tahap ini 

telah memiliki kemampuan mengoordinasikan dua ragam kemampuan kognitif 

baik secara simultan (serentak) mauoun berurutan. Sumantri (2008:1.14) 

menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak berlangsung secara teratur dan 

berurutan sesuai dengan perkembangan umurnya. Maka pengajaran harus 

direncanakan sedemikian rupa disesuaikan dengan perkembangan kecerdasan 

siswa. Usia anak SD berada pada usia 7 sampai 11 tahun.  

Piaget dalam Sumantri (2008:1.15) menjelaskan bahwa pada usia tersebut 

perkembangan kognitif anak berada dalam tahap operasional konkrit. Pada tahap 

operasional konkret anak dapat berpikir secara sistematis untuk mencapai 

pemecahan masalah. Pada tahap ini masalah yang dihadapinya adalah masalah 

yang konkret. Mereka masih sulit untuk memahami permasalahan yang abstrak. 

Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, namun hanya pada situasi 

konkrit. pada tahap ini sebenarrnya anak sudah memiliki kemampuan untuk 
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menggolong-golongkan, akan tetapi tetapi anak belum bisa memecahkan masalah 

yang bersifat abstrak. 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

 Beberapa penelitian dan hasil dari penelitian Role Playing  yaitu: 

2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh  Ariwitari dari Universitas Pendidikan 

Ganesha (2014) yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Role 

Playing Berbantuan Media Audiovisual terhadap Hasil Belajar PKn Kelas 

V SDN Gugus 1 Tampaksiring”. Hasilnya adalah terdapat perbedaan hasil 

belajar yang signifikan pada PKn antara siswa yang diajarkan 

menggunakan model Role Playing berbasis media audiovisual dengan 

siswa yang diajrakan dengan pembelajaran konvensional.  

2.2.2 Penelitian yang dilakukan oleh Sari dari Universitas Negeri Semarang 

(2015) dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui 

Model Role Playing pada Siswa Kelas VA MI Al Iman Gunungpati Kota 

Semarang”. Hasilnya adalah penerapan model Role Playing dapat 

meningkatkan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

2.2.3 Bhattacharjee dari Ball State University pada tahun 2013 melakukan 

penelitian dengan judul “Usefulness of Role Playing Teaching in 

Construction education”. Hasilnya Role Playing telah berhasil 

dilaksanakan di sejumlah program pembangunan serta di berbagai disiplin 

ilmu yang lainnya. 
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2.2.4 Tahun 2013, Madhuri dari KL University juga melakukan penelitian 

dengan judul “Use of Audiovisual Aid in Teaching and Speaking” yang 

hasilnya adalah suatu pembelajaran apabila menggunakan media 

pendukung seperti media audiovisual adalah salah satu cara guru untuk 

membantu meningkatkan pemahaman siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.  

2.2.5 Roul dari Bahir Dar University tahun 2012 melakukan penelitian dengan 

judul “Language Development of the Preschool Children: The Effects of 

an Audio-Visual” yang hasilnya media audiovisual memiliki dampak yang 

positif terhadap masa perkembangan bahasa anak. 

2.2.6 Asmawiyah dari Universitas Jember pada tahun 2013 juga melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Model Role Playing dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas III Mata Pelajaran PKn Tema 

Lingkungan di SDN Tukum 01 Lumajang” dengan hasil bahwa penerapan 

model Role Playing dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

kelas III mata pelajaran PKn tema Lingkungan di SDN Tukum 01 

Lumajang. 

2.2.7 Tuken dari Universitas Negeri Mataram pada 2012 melakukan penelitian 

dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKn 

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Role Playing di Kelas IV 

SDN IV Kota Parepare” yang hasilnya adalah penerapan model Role 

Playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN IV Kota 

Parepare.  
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2.2.8 Santoso dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013 juga 

melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Motivasi Belajar PKn 

melalui Penerapan Model Pembelajaran Role Playing pada Siswa Kelas V 

SDN 03 Karangsari Kabupaten Karanganyar” dengan hasil bahwa 

penerapan model pembelajaran Role Playing atau bermain peran dapat 

meningkatkan motivasi belajar PKn pada siswa kelas V SDN 03 

Karangsari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

2.2.9 Penelitian lain dilakukan Indrayanti dari Universitas Negeri Semarang 

2015 dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Melalui 

Model Role Playing Berbantuan Media Boneka Tangan pada Siswa Kelas 

V SDN Tugurejo 1 Kota Semarang” yang hasilnya adalah penggunaan 

model pembelajaran Role Playing berbantuan media boneka tangan 

terbukti meningkatkan kualitas pembelajaran siswa pada mata pelajaran 

PKn di kelas V SDN Tugurejo 1 Kota Semarang. 

2.2.10 Bahtiyar dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015 melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Model Role Playing Berbatuan 

Wayang untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS” yang hasilnya 

adalah penerapan model pembelajaran Role Playing dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasi belajar pada setiap siklusnya. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model Role Playing berbantuan 

media audiovisual. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

pada penelitian ini karakteristik yang akan diteliti berupa aktivitas dan hasil. 
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Peneliti juga melakukan penelitian apada anak kelas V SD dengan bidang kajian 

PKN materi keputusan bersama. Penilaian dalam penelitian ini terdiri dari 2 

penilaian yaitu penilaian kognitif dan afektif. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut peningkatan 

pengetahuan dan pendidikan agar dapat memberi kemudahan bagi siswa dalam 

mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia perlu dilakukan perbaikan. Pembelajaran PKn berkenaan 

dengan pembentukan siswa menjadi warga negara yang baik. Pembelajaran akan 

berjalan dengan lancar, dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

apabila proses pembelajaran tersebut menggunakan model dan media 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat perkembangan siswa 

serta kesesuaian materi pembelajaran. Namun selama ini dalam proses 

pembelajaran di kelas V SDN 1 Kejobong Kabupaten Purbalingga masih 

mengandalkan model pembelajaran konvensional saja dan kurang memanfaatkan 

media pembelajaran tentunya akan membuat siswa menjadi bosan dan tidak 

tertarik mengikuti proses pembelajaran, sehingga siswa kesulitan untuk dapat 

memahami konsep-konsep PKn saat pembelajaran. 

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya variasi pengajaran. 

Guru harus cermat memilih model dan media pembelajaran.  Salah satu alternatif 

yang dapat digunakan adalah model pembelajaran tipe Role Playing, karena 

dengan model pembelajaran tipe Role Playing siswa dapat berlatih memerankan 

tokoh dalam situasi tertetu berkenaan dengan materi yang diajarkan. Oleh sebab 
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itu maka peneliti ingin mengetahui perbedaan dan Keefektifan Model Role 

Playing Berbantuan Media Audiovisual terhadap Aktivitas dan Hasil 

Pembelajaran PKn Kelas V SDN 1 Kejobong Kabupaten Purbalingga tahun 

2016/2017. Alur pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 

 

2.4 Hipotesis 

H01:   Tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa kelas V pada materi 

Keputusan Bersama yang proses belajarnya menerapkan model 

Siswa 

Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen 

Model Konvensional Model Role Playing 

Berbatuan media 

Audiovisual 

Aktivitas dan Hasil 

 Belajar Siswa 

 

Aktivitas dan Hasil 

 Belajar Siswa 

dibandingkan 

Perbedaan dan keefektifan penerapan model pembelajaran 

aktif tipe  Role Playing berbantuan media audiovisual 

terhadap aktivitas dan hasil belajar  
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pembelajaran  tipe Role Playing berbantuan media audivisual 

dengan siswa kelas V yang menerapkan model konvensional. H0  :  

µ1 = µ2 

Ha1:  Terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa kelas V pada materi 

Keputusan Bersama yang proses belajarnya menerapkan model 

pembelajaran  tipe Role Playing berbantuan media audiovisual 

dengan siswa kelas V yang menerapkan model konvensional. Ha  : 

µ1 ≠ µ2  

H02:   Tidak terdapat perbedaan hasil belajar kelas V pada materi Keputusan 

Bersama yang proses belajarnya menerapkan model pembelajaran  

tipe Role Playing berbantuan media audiovisual dengan siswa kelas 

V yang menerapkan model konvensional.H0  : µ1 = µ2 

Ha2:  Terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas V pada materi 

Keputusan Bersama yang proses belajarnya menerapkan model 

pembelajaran  tipe Role Playing berbantuan media audivisual 

dengan siswa kelas V yang menerapkan model konvensional.Ha  : 

µ1 ≠ µ2 

 H03:  Penerapan model pembelajaran tipe Role Playing berbantuan media 

audivisual tidak efektif terhadap aktivitas belajar siswa kelas V 

pada pembelajaran PKn materi Keputusan Bersama. H0 :  µ1 ≤ µ2  

Ha3:   Penerapan model pembelajaran aktif tipe Role Playing berbantuan 

media audivisual efektif terhadap aktivitas belajar siswa kelas V 

pada pembelajaran PKn materi Keputusan Bersama. Ha  : µ1 > µ2 
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H04:   Penerapan model pembelajaran aktif tipe Role Playing berbantuan 

media audivisual tidak efektif terhadap hasil belajar siswa kelas V 

pada pembelajaran PKn materi Keputusan Bersama. H0  : µ1 ≤ µ2  

Ha4:   Penerapan model pembelajaran aktif tipe Role Playing berbantuan 

media audivisual efektif terhadap hasil belajar siswa kelas V pada 

pembelajaran PKn materi Keputusan Bersama. Ha  : µ1 > µ2 
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BAB 5 

PENUTUP 

 Penutup merupakan kajian kelima dalam penelitian. Pada bab ini akan 

dipaparkan simpulan dan saran. Simpulan merupakan ringkasan dari uraian hasil 

penelitian. Saran merupakan anjuran yang diberikan peneliti kepada pihak-pihak 

terkait yang didasarkan pada hasil penelitian ini Saran dalam penelitiann ini 

berupa saran bagi guru, siswa, sekolah, dan peneliti selanjutnya. Penjelasan 

selengkapnya sebagai berikut. 

5.1 Simpulan 

Penelitian telah dilaksanakan pada pembelajaran PKn materi keputusan 

bersama menggunakan model Role Playing berbantuan media audiovisual pada 

siswa kelas V SDN 1 Kejobong kabupaten Purbalingga. Berdasarkan data hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka simpulan penelitian ini 

sebagai berikut. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada perbedaan aktivitas belajar PKn 

kelas V pada materi keputusan bersama antara yang menggunakan model Role 

Playing berbantuan media audiovisual dan yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. Penghitungan hasil uji hipotesis menggunakan independent sample 

t test melalui program SPSS versi 21 yang menunjukan bahwa model Role 

Playing berbantu media audiovisual berpengaruh secara signifikan terhadap 

aktivitas belajar. Pengaruh model Role Playing terhadap aktivitas belajar siswa 

ditandai dengan nilai thitung> ttabel (4,126 >1,997) dan nilai signifikansi yang 

diperoleh yaitu 0,000 (0,000 < 0,05). 
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Hasil penelitian menunjukan bahwa ada perbedaan hasil belajar PKn kelas 

V pada materi keputusan bersama antara yang menggunakan model Role Playing 

berbantuan media audiovisual dan yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. Penghitungan hasil uji hipotesis menggunakan independent sample 

t test melalui program SPSS versi 21 yang menunjukan bahwa model Role 

Playing berbantu media audiovisual berpengaruh secara signifikan terhadap 

aktivitas belajar. Pengaruh model Role Playing terhadap hasil belajar siswa 

ditandai dengan nilai thitung> ttabel (3,708>1,997) dan nilai signifikansi yang 

diperoleh yaitu (0,000< 0,05). 

Hasil uji pihak kanan menunjukan bahwa model Role Playing berbantuan 

media audiovisual  efektif terhadap aktivitas belajar siswa kelas V pada mata 

pelajaran PKn materi keputusan bersama dibandingkan pembelajaran 

konvensional. Hal ini ditandai dengan nilai thitung> ttabel(6,627> 2,035). Hasil uji 

pihak kanan menunjukan bahwa model Role Playing berbantuan media 

audiovisual  efektif terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran PKn 

materi keputusan bersama dibandingkan pembelajaran konvensional. Pengujian 

keefektifan secara empiris memperoleh nilai positif sebesar 10,06. Hal ini juga 

ditandai dengan nilai thitung > ttabel(5,212>2,035). 

Berdasarkan hasil serangkaian pengujian, diketahui bahwa aktivitas dan 

hasil belajar siswa kelas V pada pembelajaran PKn dengan model Role Playing 

lebih baik dari pembelajaran konvensional. Artinya pembelajaran pada pada kelas 

eksperimen yang menerapkan model Role Playing berbantuan media audiovisual 

lebih efektif dari pembelajaran kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran 

konvensional. Oleh karena itu, disimpulkan model Role Playing berbantu media 
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audiovisual efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN 1 

Kejobong kabupaten Purbalingga.  

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, yaitu model Role Playing 

berbantu media audiovisual  terbukti efektif  terhadap aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran Pkn, sehingga disarankan: 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru hendaknya mulai menerapkan model Role Playing berbantu media 

audiovisual dalam pembelajaran tertentu. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian, 

dimana model Role Playing berbantu media audiovisual  efektif terhadap aktivitas 

dan hasil belajar siswa. Sementara itu, untuk  mendapatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa yang lebih maksimal dalam penerapan model Role Playing berbantu 

media audiovisual  pada mata pelajaran PKn, guru disarankan untuk: 

(1) Guru menjelaskan tata cara pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan 

model Role Playing berbantu media audiovisual secara rinci dan jelas, 

sehingga siswa  benar-benar mengetahui tata  cara pelaksanaan  model Role 

Playing berbantu media audiovisual dengan  jelas  dan pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan.  

(2) Menjalin hubungan baik dengan siswa, sehingga siswa merasa nyaman untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

(3) Memberikan pengarahan kepada siswa untuk bersikap sportif atas keputusan 

guru dan memotivasinya, supaya siswa selalu semangat dalam mengikuti 

pembelajaran. 
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(4) Memberikan pengertian yang tepat kepada siswa tentang tata cara berdiskusi 

sehingga siswa dapat melaksanakan kegiatan diskusi secara teratur. 

(5) Membimbing siswa dengan maksimal dalam kegiatan berdiskusi pada setiap 

kelompoknya, sehingga siswa dapat fokus dan memperoleh hasil yang sesuai 

dengan jawaban yang benar.  

(6) Mengarahkan siswa untuk menghargai kelompok lain yang sedang 

membacakan hasil diskusinya, sehingga siswa mampu menentukan hasil yang 

benar dari  diskusi kelompok lain. 

(7) Mengarahkan siswa untuk dapat menyimpulkan hasil dari diskusi kemudian 

dikaitkan dengan materi pelajaran. 

(8) Selalu memberikan penguatan kepada siswa yang berprestasi, sehingga semua 

siswa akan  termotivasi dengan adanya aktivitas yang tinggi dalam diri siswa 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

5.2.2 Bagi Siswa 

Agar model Role Playing berbantu media audiovisual dapat berjalan 

dengan lancar, siswa disarankan: 

(1) Lebih rajin membaca materi yang akan disampaikan oleh guru, sehingga lebih 

mudah dalam membuat pertanyaan. 

(2) Memerhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan guru, baik mengenai 

materi pembelajaran, maupun tata cara pelaksanaan model Role Playing 

berbantu media audiovisual. 

(3) Mampu bekerjasama dengan baik dalam kelompoknya sesuai dengan norma-

norma yang berlaku. Kerjasama dalam kelompok merupakan hal yang 
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penting, karena dapat mengoptimalkan kemampuan diri tentang pengetahuan 

yang dimilikinya. 

(4) Bersikap menghargai pendapat dari anggota kelompoknya. Setiap anggota 

kelompok tentunya mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam diskusi. 

Oleh karena itu, siswa diharapkan mampu bersikap menghargai pendapat 

yang disampaikan oleh anggota kelompoknya yang lain. 

(5) Menjaga sikap dalam proses pembelajaran, terutama tidak berbicara dengan 

teman saat mendapatkan penjelasan dari guru, sehingga siswa mudah 

memahami apa yang disampaikan oleh guru. 

5.2.3 Bagi Sekolah  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

model Role Playing berbantu media audiovisual efektif terhadap aktivitas dan 

hasil melajar siswa daripada model pembelajaran konvensional dalam 

pembelajaran PKn di SDN 1 Kejobong kabupaten Purbalingga, oleh karena itu, 

kepada pihak sekolah disarankan untuk: 

(1) Meningkatkan fasilitas dan kelengkapan yang mendukung model Role 

Playing berbantu media audiovisual baik bagi guru maupun siswa. 

(2) Memberikan sosialisasi kepada guru-guru kelas mengenai model Role 

Playing berbantu media audiovisual. Melalui sosialisasi, diharapkan semua 

guru kelas mengetahui bahwa model Role Playing berbantu media 

audiovisual  efektif terhadap aktivitas dan  hasil belajar siswa. Dengan 

demikian, guru kelas dapat menerapkan model Role Playing berbantu media 
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audiovisual di kelas lain untuk mengefektifkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa.  

5.2.4 Bagi Peneliti Lanjutan 

Bagi peneliti lanjutan yang ingin melakukan penelitian sejenis disarankan 

untuk memperhatikan kelemahan-kelemahan model Role Playing berbantu media 

audiovisual. Selain itu, peneliti lanjutan perlu mengkaji lebih dalam mengenai 

model Role Playing berbantu media audiovisual, sehingga penelitian yang 

dilakukan semakin lebih baik. 
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