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ABSTRAK 
 

Wardani, Eva Kusuma. 2018. “Keefektifan  Role Playing Berbasis Pendekatan 

Entrepreneurial Pedagogy  Terhadap  Pemahaman  Konsep  dan  Nilai- 

nilai   Kewirausahaan   di   Sekolah   Dasar”.   Tesis.   Prorgam   Studi 

Pendidikan Dasar. Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I              Dr. Erni Suharini, M.Si., Pembimbing II Deni 

Setiawan, S.Sn., M.Hum. 

 
Kata Kunci: Kefektifan; Role Playing; Entrepreneurial Pedagogy; Pemahaman 

Konsep; Nilai-nilai Kewirausahaan. 

 
Proses pembelajaran yang belum maksimal menyebabkan rendahnya 

pemahaman konsep peserta didik serta belum adanya integrasi nilai-nilai 

kewirausahaan di sekolah dasar menjadikan   proses pembelajaran kurang 

bermakna.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kefektifan  role 

playing berbasis pendekatan entrepreneurial pedagogy terhadap pemahaman 

konsep peserta didik kelas V dan menganalisis keefektifan role playing berbasis 

pendekatan entreprenuerial pedagogy terhadap nilai-nilai kewirausahaan. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimental dengan bentuk 

nonequivalent control group design. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode tes, observasi, wawancara. angket dan dokumentasi. Penelitian dilakukan 

di SDN 1 Pelemkerep dan SDN 2 Pelemkerep. Sampel dalam penelitian ini adalah 

kelas V dengan jumlah 80 peserta didik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model role playing 

berbasis pendekatan entrepreneurial pedagoy efektif dalam meningkatkan 

pemahaman konsep dan nilai-nilai kewirausahaan peserta didik hal ini dapat 

dibuktikan dengan hasil : 1) uji ketuntasan klasikal sebesar 97,5 % pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebesar 82,5%. 2) uji independent sample t test 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan nilai Sig 0,000 < 0,05 artinya 

terdapat perbedaan pemahaman konsep antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3) uji paired sample t tes dengan nilai sebesar 0,000 < 0,05 artinya terdapat 

peningkatan pemahaman konsep peserta didik sebelum dan sesudah perlakuan. 4) 

peningkatan berdasarkan uji N-Gain di mana kelas eksperimen memperoleh nilai 

0,73  dalam  kategori  tinggi  dan  kelas  kontrol  memperoleh    nilai  0,25  dalam 

kategori  rendah.  5)  uji  independent  sample  t-test  sebesar  Sig.  0,000  <  0,005 

artinya terdapat perbedaan nilai-nilai kewirausahaan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Sebagai data pendukung nilai perolehan dari data pengamatan 

menunjukkan peningkatan secara signifikan, pada pertemuan ke-1 sebesar 38.95, 

pertemuan ke-2 sebesar  63.59, pertemuan ke -3 sebesar 93.85. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan adalah 

bahwa role playing berbasis pendekatan entrepreneurial pedagogy efektif dalam 

meningkatkan  pemahaman  konsep  dan  nilai-nilai  kewirausahaan  peserta  didik 

kelas 5 SDN 1 Pelemkerep. Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan refrensi 

untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. 
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ABSTRACT 
 

Wardani, Eva Kusuma. 2018. “The Effectivennes of Role Playing Based 

Entrepreneurial Pedagogy Approach on Understanding Concepts and 

The  Values  of  Entrepreneurship  in  Elementary  School”.  Thesis. 

Program of Basic Education. Magister Program. First Mentor Dr. Erni 

Suharini, M.Si., Second Mentor Deni Setiawan, S.Sn., M.Hum. 

 
Key  word:  Effectivenness;  Role  Playing;  Entrepreneurial  Pedagogy; 

Understanding Concepts; The Values of Entrepreneurship. 

 
Learning process that has not been maximized causes the students' 

conceptual understanding to be low and the lack of integration of entrepreneurial 

values  in  primary  schools  makes  the  learning  process  less  meaningful. The 

purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  effectiveness  of role  playing based 

entrepreneurial pedagogy approach on the  understanding the concept of class V 

students            and            analyze             the            effectiveness            of role 

playing based entrepreneurial pedagogy approch on the entrepreneurial values. 

The methodology of this research   is used quasi experimental with 

nonequivalent control group design. Data collection methods used in this research 

include  test  methods,  observation,  interviews,  questionnaire  and 

documentation. This research was conducted at SDN 1 Pelemkerep and SDN 2 

Pelemkerep. The sample of this research is class V with  80 students in total. 

The results of the research showed that  role playing based entrepreneurial 

pedagoy approach was effective in improving the understanding of concepts and 

entrepreneurial values of students, this can be shown by the results: 1) classical 

completeness test  of  97.5%  in the  experimental class and  82,  5%  of  control 

class. 2) independent sample t test  between the experimental class and the control 

class with a value of Sig 0,000 <0,05   means that there are differences in 

understanding of concepts. 3) paired sample t test with a value of 0,000 < 0,05 

means that there is an improvement in students' understanding of concepts before 

and after treatment. 4) improvement based on the N-Gain test where experimental 

class obtain   value of 0.73 in high category and control class obtaine   value of 

0.25  in  low  category. 5)  independent test sample  t-test for  Sig.  0,000  <0,005 

means that there are differences in entrepreneurial values in the experimental class 

and  control  class.   As  supporting  data  on  the  acquisition  score  from  the 

observation data showed a significant increase, at the 1st meeting was 38.95, the 

2nd meeting was 63.59, the 3rd meeting was 93.85. 

Based  on  the  results  of  the  research,  it  can  be  concluded  that role 

playing based on entrepreneurial pedagogy approaches is effective in improving 

the understanding of concepts and entrepreneurial values of  5th grade students of 

SDN 1 Pelemkerep. This reseacrh is expected that could be one of references to 

create fun and meaningful learning. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

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 (Sisdiknas, 2003). Pendidikan merupakan pilar atau 

sentra utama  berdirinya  suatu  Negara  yang membentuk  kualitas  sumber daya 

manusia yang berkualitas unggul, berkarakter produktif dan mampu bersaing secara 

global (Cristiani, 2016:596). Inti persaingan global di sini adalah persaingan SDM 

atau pergeseran dari keunggulan komparatif  (comparative advantage) menjadi 

keunggulan kompetitif (competitive advantage) (Agustina, 2017:43). 

Hadirnya Revolusi Industri 4.0 membuat dunia mengalamai banyak 

perubahan yang semakin cepat dan kompetitif. Era revolusi industri 4.0 merupakan 

revolusi yang bertumpu pada cyber-physical system di mana dalam setiap kegiatan 

menggunakan internet yang disebut internet of things. Masalah yang di hadapi 

Indonesia bagaimana mempersiapkan SDM yang siap kerja dan memiliki keahlian 

dalam menghadapi revolusi industri 4.0 serta mampu bersaing dalam Masyarakat 

Ekonomi ASEAN. 

Revolusi industri 4.0 dan MEA adalah kombinasi yang selaras dengan 

perkembangan zaman saat ini, dimana seluruh kegiatan ekonomi saat ini sudah 
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menggunakan teknologi internet dalam setiap kegiatan dan transaksi yang 

digunakan oleh warga dunia. 

Salah satu  alternatif  yang dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia  dalam 

menghadapi revolusi industri 4.0 dan persaingan global terutama MEA yaitu 

dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Suara yang sama diutarakan oleh (Mas 

& Agustinah, 2017:115) Strategi pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan 

dapat di lihat dari proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik di mana peserta 

didik mampu memahami dan menghayati pengetahuan yang terwujud dalam 

perilaku sehari-hari. 

Peran guru semakin komplek, guru tidak hanya dituntut untuk mengubah 

pola pikir peserta didik dalam menghadapi permasalahan tetapi juga merespon 

beragam kebutuhan anak didik yang berubah, perkembangan teknologi yang cepat 

dan tuntutan meraih keunggulan dari masyarakat, serta perubahan konstruksi sosial 

di dalam masyarakat dan globalisasi. Perubahan pendidikan ditandai dengan 

merubah pola pikir peserta didik bahwa   di masa depan pekerjaan rutin akan 

digantikan oleh robot dan teknologi sehingga perlu memiliki pemikiran yang kritis, 

kreatif serta inovatif untuk mampu bersaing secara global. 

Kedua pendidikan harus mampu mengembangkan bakat, potensi peserta 

didik dan ketiga pembelajaran yang di lakukan guru merupakan pembelajaran yang 

menyesuaikan perkembangan zaman (dinamis). Tahapan awal proses pembelajaran 

perlu diarahkan kepada pemahaman konsep suatu teori/ materi-materi pelajaran 

terutama berkaitan dengan kegiatan ekonomi. “Pemahaman konsep adalah tingkat 
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kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami konsep, situasi dan 

fakta yang diketahui serta dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri sesuai 

pengetahuan yang dimiliki dengan tidak merubah artinya” (Abdillah: 2017). 

Di era globalisasi, pemahaman konsep kegiatan ekonomi perlu diberikan 

sejak dini, hal ini dilakukan karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan 

tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peserta didik yang 

memiliki pemahaman konsep kegiatan ekonomi  akan  mampu mengaitkan dan 

memecahkan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga 

dan masyarakat. Ketika seseorang ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi 

tidak ingin keluar rumah sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut 

diciptakanlah  shoping  online  yang mampu  memenuhi  kebutuhan tanpa keluar 

rumah dengan bantuan teknologi, pemahaman konsep serta pemikiran kreatif dari 

seseorang. 

Penanaman karakter juga penting di era revolusi industri 4.0 dan MEA, 

sehingga mampu memperkokoh kualitas pribadi peserta didik dan mencetak 

generasi penerus yang siap dengan tantangan- tantangan ekonomi di masa 

mendatang. Di lihat dari data BSP di Jawa Tengah bahwa kegiatan kewirausahaan 

atau ekonomi pada Triwulan 1-2018 tumbuh 5,41 persen. Salah satu kota di Jawa 

Tengah yang memiliki entrepreneurship yang cukup tinggi dibandingkan kota lain 

adalah Jepara. 

Jepara memiliki banyak jenis usaha ekonomi yang sudah terkenal baik 

secara nasional maupun Internasional salah satunya adalah ukir Jepara, monel, batik 

Troso dan kuliner pindang serani serta Industri besar lainnya. Berdasarkan hasil 
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wawancara dengan Camat Mayong bahwa setiap daerah di Jepara memiliki 

kegiatan kewirausahaan  yang berbeda-beda  yang menjadikan ciri  khas  daerah 

tersebut. Contohnya adalah Kecamatan Mayong jenis usaha yang di lakukan 

masyarakat Mayong sangat banyak meliputi sandang pangan dan papan. Menurut 

ibu Rini selaku Camat Mayong mengungkapkan bahwa hampir setiap desa di 

mayong memiliki kegiatan wirausaha baik industri rumahan, pedagang, dan jasa. 

Setiap tahun pemerintah di Kecamatan Mayong menyelenggarakan “Gebyar 

Inovasi”  yang  bertujuan  untuk  mempromosikan UKM  maupun hasil  produksi 

masyarakat Kec. Mayong untuk mampu di nikmati dan dikenal oleh semua 

masyarakat dari berbagai daerah. Untuk menjaga dan meningkatkan kewirausahaan 

di Mayong membutuhkan kreativitas pekerja, termasuk kemampuan untuk berpikir 

yang tidak biasa (out of the box) serta keterampilan hidup yang dapat membantunya 

untuk bersaing secara global. 

Hal tersebut dapat dilakukan apabila peserta didik memiliki pemahaman 

konsep ekonomi dan nilai-nilai kewirausahaan yang di peroleh selama mengenyam 

pendidikan. Berdasarkan observasi di SDN 1 Pelemkerep pada kelas V, di pilih 

sebagai tempat penelitian karena 1) berada di pusat kegiatan ekonomi masyarakat 

Mayong,  2) menyalurkan  pengalaman  dan  keterampilan  yang di  miliki setiap 

peserta didik selama proses KBM, 3) di SDN 1 Pelemkerep tersebut menunjukkan 

bahwa belum adanya inovasi dan kreativitas yang di lakukan guru selama proses 

pembelajaran, guru hanya menyampaikan materi pembelajaran dengan ceramah 

dan pemberian tugas kepada peserta didik. 
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Inovasi dan kreativitas di sini diartikan bahwa dalam proses pembelajaran 

guru harusnya memilih model, media, sumber belajar yang membantu 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan menyalurkan potensi yang di miliki 

peserta didik serta memahami materi pembelajaran dengan baik. Hal ini diperkuat 

oleh pernyataan Suarsana (2013: 4) bahwa keberhasilan pembelajaran  pendidikan 

IPS salah satunya ditentukan oleh kreativitas guru dalam memilih strategi, model 

dan metode pembelajaran sehingga peserta didik terlibat aktif dan terjadi interaktif 

edukatif selama proses pembelajaran berlangsung. 

Rendahnya kualitas pembelajaran guru yang dilakukan selama ini 

ditunjukkan dengan hasil belajar peserta didik pada SDN 1 Pelemkerep kurang 

memuaskan dan belum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil belajar 

IPS menunjukkan nilai rata-rata peserta didik adalah sebesar 57, 72 sedangkan pada 

rata-rata nilai tersebut masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) mata 

pelajaran IPS yakni 70. Sesuai dengan karakteristik peserta didik di SD, maka 

metode konvensional yang diterapkan oleh guru menyebabkan peserta didik 

bersikap pasif, dan mata pelajaran IPS menjadi pelajaran hafalan dan 

membosankan. 

Hal yang serupa terjadi di SDN 2  Pelemkerep, selama proses guru masih 

mengaplikasikan model dan metode yang belum sepenuhnya mampu menfasilitasi 

kemampuan dan potensi yang dimiliki peserta didik. Dampak dari proses 

pembelajaran yang dilakukan guru menjadikan peserta didik menjadi pasif dan 

ketergantungan kepada guru. Peserta didik belum mampu secara mandiri untuk 
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membaca buku maupun mengerjakan tugas tanpa perintah guru hal ini menjadikan 

rendahnya hasil belajar peserta didik. 

Observasi di atas di perkuat dengan hasil wawancara dengan guru kelas 

yang mengungkapkan bahwa guru tidak terbiasa menggunakan model 

pembelajaran yang rumit karena beliau sudah nyaman dan merasa mudah dalam 

penyampaian materi. Integrasi nilai-nilai kewirausahaan pun tidak terlihat dalam 

proses pembelajaran yang di observasi. Menurut penuturan beliau, bahwa 

pendidikan kewirausahaan belum pernah diaplikasikan di dalam proses 

pembelajaran ataupun dalam kegiatan sekolah, hal ini terjadi karena guru di sekolah 

tersebut belum mengetahui secara pasti mengenai pendidikan kewirausahaan di 

tambah lagi dengan banyaknya tugas yang di emban guru kelas V menjadikan guru 

enggan menerapkan pendidikan kewirausahaan baik di sekolah maupun di KBM. 

Belum adanya fasilitas dan SDM yang memadai untuk melaksanakan pendidikan 

kewirausahaan di sekolah, menghambat keterlaksanaan pendidikan kewirausahaan 

di sekolah dasar. 

Hal yang sama diungkapkan Alollinggi (2014:295) dalam jurnalnya bahwa 

penanaman nilai-nilai kewirausahaan dalam pembelajaran IPS belum menunjukkan 

hasil yang maksimal. Pendapat tersebut di perkuat oleh Fitrina et al (2014: 1) bahwa 

penggunaan metode yang konvensional menjadi salah satu penyabab rendahnya 

nilai-nilai kewirausahaan pada peserta didik. Pembelajaran IPS hanya dilakukan 

dengan metode ceramah, diskusi kecil dan pemberian tugas saja, seharusnya 

pembelajaran IPS akan lebih mudah dipahami ketika peserta didik mengalami atau 
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mempraktikkan secara langsung atau melihat secara langsung jenis-jenis usaha dan 

kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. 

Penting sekali peserta didik memiliki pemahaman konsep yang benar 

terkait ekonomi dalam menghadapi MEA di masa depan, serta nilai-nilai 

kewirausahaan yang membantu peserta didik agar menjadi manusia yang 

berkualitas dan tangguh dalam bersaing secara global di abad 21. Hal ini dapat 

terwujud melalui pembelajaran yang dilakukan guru dengan benar dan efektif. 

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru 

mengembangkan model, metode, dan media pembelajaran. Penggunaan model 

pembelajaran yang tidak sesuai dapat menyebabkan proses pembelajaran tidak 

maksimal (Nugraha, 2017: 2). 

Menurut Suhermini (2010:181) pemilihan model inovatif dan tepat yang 

tidak hanya mengandalkan pengetahuan tetapi juga emosional akan mewujudkan 

seseorang memiliki nilai/ karakter kewirausahaan. Demikian pemilihan model role 

playing sangat cocok untuk menjembatani peningkatan pemahaman konsep dan 

pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan oleh guru. Model role playing termasuk 

dalam pembelajaran aktif yang mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna 

sehingga peserta didik tidak hanya duduk mendengarkan ceramah tetapi aktif dalam 

mengetahui fakta dan memahami konsep. Sehingga mampu mengaplikasikan 

dalam kehidupan nyata/ membantu peserta didik tidak hanya merenungkan ide 

tetapi lebih kepada menggunakan ide-ide tersebut sehingga pembelajaran lebih 

komprehensif (Kilgour, 2015:9). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2016: 79) menunjukkan bahwa 

model role playing dalam materi IPS tersebut mampu meningkatkan pemahaman 

peserta didik mengenai materi karena proses pembelajaran dalam situasi yang 

mendekati kenyataan serta peserta didik yang tidak terbebani karena pengaruh guru 

tetapi peserta didik menjadi lebih termotivasi dan bertanggung jawab akan 

keberhasilan peran dan kelompoknya. 

Salah satu kelebihan yang dimiliki model role playing menurut Nkamuara 

(2016) adalah peserta didik dapat berpartisipasi dan merencanakan usaha untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Diketahui bahwa peserta didik dalam belajar 

akan memiliki tujuan atau target yang harus dicapai selama proses belajar terjadi 

sehingga belajar menjadi lebih bermakna. Model role playing dipilih tidak hanya 

digunakan sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan pemahaman konsep 

peserta didik tetapi juga menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada pribadi 

peserta didik. 

Selama proses pembelajaran role playing berbasis pendekatan 

entreprenurial pedagogy pendidik dapat menerapkan literasi era 4.0 yaitu literasi 

data, literasi komunikasi, literasi keuangan, literasi manusia, literasi ekoni dan 

literasi finansial yang dintegrasikan dalam kegiatan bermain peran dan proses 

pembelajaran yang dilakukan guru. Pemahaman konsep tentang ekonomi dan 

tumbuhnya nilai-nilai kewirausahaan, peserta didik lebih baik dalam mengelola 

keuangan tidak hanya untuk kegiatan konsumsi saja tetapi kebutuhan lainnya, 

sehingga hal ini diyakini mampu menjadikan peserta didik siap dan lebih baik 

dalam menghadapi tantangan di masa depan (Bowo, 2013: 37). 
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Peningkatan Pemahaman konsep dan integrasi nilai-nilai kewirausahaan 

menggunakan model role playing akan lebih maksimal dengan pendekatan 

entrepreneurial pedagogy. Entrepreneurial pedagogy merupakan suatu 

pendekatan, pembelajaran yang mengarahkan peserta didik pada pengembangan 

kualitas pribadi bukan hanya menciptakan bisnis baru tetapi lebih kepada 

pembentukan sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan 

pengalaman kerja di masa depan. Entrepreneurial pedagogy dapat disesuaikan 

dengan tingkat pendidikan apabila pendekatan tersebut diterapkan pada anak 

sekolah dasar maka konsep  entrepreneurship  dibuat  seperti  “tempat  bermain” 

sesuai dengan usia peserta didik, hal yang fokuskan adalah mencakup pada 

pengembangan pribadi. 

Pribadi pengembangan berarti untuk mempromosikan kualitas pribadi yang 

relevan dengan kewirausahaan, seperti kepercayaan diri, inisiatif pribadi, 

kreativitas dan tanggung jawab (Marques et al, 2012: 59). Era revolusi industri 4.0 

juga menjelaskan bahwa proses belajar yang terjadi sekarang adalah Play- Learn- 

Job pendekatan ini sudah terdapat pada pendekatan entrepreneurial pedagogy 

Pembelajaran yang terencana oleh guru maka pembelajaran akan mampu 

mengubah pola pikir dan meningkatkan pemahaman peserta didik agar menjadi 

wirausaha dan tidak menjadi pencari kerja atau pegawai walaupun pada dasarnya 

tidak salah menjadi pegawai tetapi dengan memiliki nilai-nilai kewirausahaan 

peserta didik dapat menciptakan lowongan kerja dan membantu perekonomian 

Indonesia (Maulida et al, 2017).   Pemahaman konsep ekonomi yang baik serta 

didukung   oleh   nilai-nilai   kewiruashaan   yang   dimiliki   peserta   didik   akan 
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membentuk  sebuah  pribadi  yang  kuat  dalam  menujukkan  kualitas  diri  dalam 

persaingan global untuk memajukan bangsa dan negara. 

Pemilihan model role playing berbasis pendekatan entrepreneurial 

pedagogy, karena sesuai dengan tingkat perkembangan anak sekolah dasar. Pada 

usia SD umumnya menyukai kegiatan yang menyenangkan karena dalam masa ini 

anak masih aktif sehingga proses pembelajaran dibuat seperti anak sedang berada 

ditempat bermain. Pada masa ini juga merupakan waktu di mana pemahaman 

konsep dilakukan dengan benar agar tidak terjadi miskonsepsi di masa depan serta 

penanaman atau pembentukan watak, yang internalisasi pada ilmu pengetahuan 

karena memori otak pada usia anak belum begitu banyak, sehingga informasi dapat 

terserap dengan mudah. 

Proses pembelajaran IPS menggunakan model role playing berbasis 

pendekatan entrepreneurial pedagogy di mana masing-masing peserta didik 

memiliki peran yang akan dimainkan sesuai skenario guru. Guru mendesain 

suasana kelas menjadi hidup dan semirip mungkin sesuai dengan kegiatan ekonomi 

pada umumnya. Kelompok pertama membahas tentang kegiatan ekonomi yang 

memanfaatkan sumber daya alam (SDA) di daerah sekitar tempat tinggal dan 

beberapa peserta didik berperan sebagai seorang pedagang, konsumen maupun 

produsen. 

Model role playing berbasis pendekatan entrepreneurial pedagogy ini 

peserta didik didorong untuk lebih aktif bersaing dengan teman-temannya melalui 

cara yang menyenangkan dan sehat. Pemahaman konsep tentang kegiatan ekonomi 

yang dimiliki peserta didik akan semakin meningkat, sehingga dalam kegiatan 
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ekonomi di masa depan tidak ada kecurangan  maupun tindak kejahatan yang 

dilakukan yang dapat merugikan orang lain. Serta nilai-nilai kewirausahaan yang 

semakin tumbuh tidak sekadar mengajarkan anak tentang cara berbisnis, tetapi lebih 

dari itu anak dilatih untuk memiliki mental dan karakter diri yang kokoh ketika 

dihadapkan dengan masalah kebutuhan hidup. Berdasarkan pemikiran di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Keefektifan Role 

Playing Berbasis Pendekatan Entrepreneurial Pedagogy terhadap Pemahaman 

Konsep dan Nilai-Nilai Kewirausahaan di Sekolah Dasar”. 

1.2 Identifikasi Masalah 
 

Pemaparan latar belakang peneliti, maka identifikasi masalah yang dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Persaingan global semakin ketat dan kompetitif mengharuskan peserta 

didik mampu memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berguna 

bagi kehidupannya di masa depan. 

1.2.2 Peningkatan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  berfokus  pada  proses 

pembelajaran. 

1.2.3 Guru  belum  menggunakan  model  yang  inovatif  seperti  cooperative 

learning dan kreatif dalam memanfaatkan serta mengaitkan lingkungan 

sekitar sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran IPS. 

1.2.4 Guru  belum  mengintegrasikan  nilai-nilai  kewirausahaan  diantaranya 

adalah kreatif, kerja sama dan mandiri dalam proses pembelajaran. 
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1.2.5 Peserta didik cenderung pasif dalam pembelajaran, peserta didik hanya 

menerima penjelasan yang diberikan oleh guru (teacher centered learning) 

hal ini terlihat selama proses pembelajaran. 

1.2.6 Pemahaman konsep materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masih 

rendah di bawah KKM yaitu 70,00. 

1.3 Cakupan Masalah 
 

Berdasarkan paparan identifikasi masalah di atas, agar permasalahan yang diteliti 

tidak meluas dan terfokus pada mata pelajaran IPS tema 8 “Lingkungan Sahabat 

Kita” pada kelas V semester II, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 

1.3.1 Variabel yang diteliti adalah model pembelajaran role playing berbasis 

pendekatan entrepreneurial pedagogy terhadap pemahaman konsep 

kegiatan ekonomi dan nilai-nilai kewirausahaan. 

1.3.2 Materi IPS yang akan diteliti pada kelas V Semester II adalah materi jenis- 

jenis usaha dan kegiatan ekonomi. 

1.3.3   Penelitian   dilakukan   di   SDN   1   Pelemkerep   Kecamatan   Mayong 

 
Kabupaten Jepara. 

 
1.3.4 Untuk mengetahui keefektifan model role playing berbasis pendekatan 

entrepreneurial pedagogy terhadap pemahaman konsep dan nilai-nilai 

kewirausahaan peserta didik. 

1.4 Rumusan Masalah 

 
Permasalahan pendidikan di Indonesia sangat bervariasi salah satunya adalah 

proses pembelajaran yang belum mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang 

dimiliki peserta didik. Di Era globalisasi dan MEA saat ini menuntut peserta didik 



13  
 
 
 
 
 

 

untuk memilki pemahaman konsep ekonomi dan nilai-nilai kewirausahaan sebagai 

salah satu life skill. Peran pemerintah untuk memiliki sumber daya manusia yang 

unggul, berkarakter serta mampu bersaing secara global ditunjukkan melalui 

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia yang berfokus pada proses 

pembelajaran, hal ini menjadi dasar untuk menentukan rumusan masalah sebagai 

berikut. 

1.4.1 Bagaimana keefektifan pembelajaran dengan model role playing berbasis 

pendekatan entrepreneurial pedagogy terhadap pemahaman konsep 

kegiatan ekonomi peserta didik kelas V SDN 1 Pelemkerep? 

1.4.2 Bagaimana keefektifan pembelajaran dengan model role playing berbasis 

pendekatan entrepreneurial pedagogy dalam menumbuhkan nilai-nilai 

kewirausahaan peserta didik kelas V di SDN 1 Pelemkerep? 

1.5 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1.5.1 Menganalisis  keefektifan  pembelajaran  dengan  model  role  playing 

berbasis pendekatan entrepreneurial pedagogy terhadap pemahaman 

konsep kegiatan ekonomi peserta didik kelas V SDN 1 Pelemkerep? 

1.5.2 Menganalisis  keefektifan  pembelajaran  dengan  model  role  playing 

berbasis pendekatan entrepreneurial Pedagogy dalam menumbuhkan 

nilai-nilai kewirausahaan peserta didik kelas V di SDN 1 Pelemkerep? 
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1.6 Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun 

praktis. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1.6.1    Manfaat Teoretis: 

 
Memberikan sumbangan pengetahuan pada pendidikan dasar sehubungan 

penggunaan model pembelajaran role playing berbasis pendekatan 

entrepreneurial pedagogy.  Memberi kontribusi dalam melengkapi kajian 

empiris mengenai pemahaman konsep dan nilai-nilai kewirausahaan dan 

membuka kemungkinan  bagi  peneliti  lain  untuk  penelitian  lebih  lanjut 

berkaitan dengan penerapan model tersebut. 

1.6.2    Manfaat Praktis: 

 
1.6.2.1 Bagi guru: 

 
Memberikan referensi pada guru untuk memberikan variasi mengajar yang 

berbeda. Menggunakan berbagai macam model pembelajaran yang 

dikombinasi dengan hal lain agar lebih menarik, kreatif dan inovatif. 

Pembelajaran akan lebih bermakna yang berujung pada peningkatan 

pemahaman dan menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan pada peserta 

didik. 

1.6.2.2 Bagi sekolah: 

 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan motivasi bagi sekolah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar khususnya dalam 

mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dan prestasi peserta didik untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan 
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1.7 Penegasan Istilah 
 

Untuk  menghindari  penafsiran  yang  berbeda  terhadap  beberapa  istilah  yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan penegasan istilah sebagai berikut: 

1.7.1 Pembelajaran yang efektif 

 
Pembelajaran  yang  efektif  adalah  pembelajaran  yang  berhasil 

mengantarkan siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan memberikan 

pengalaman belajar yang interaktif (Garina 2016:100). Pembelajaran 

menggunakan model role playing dalam penelitian ini dikatakan efektif jika 

(1) pemahaman konsep siswa pada materi jenis-jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi mencapai ketuntasan klasikal; (2) rata-rata peningkatan 

pemahaman konsep dengan diterapkan model role playing berbasis 

pendekatan entrepreneurial pedagogy lebih baik daripada metode 

ekspositori. (3) proses pembelajaran menggunakan role playing 

berpendekatan entrepreneurial pedagogy efektif dalam menumbuhkan 

nilai-nilai kewirasuahaan daripada proses pembelajaran yang hanya 

menggunakan metode ekspositori. 

1.7.2  Role playing adalah model pembelajaran yang menjadikan bermain peran 

sebagai proses pembentukan pengetahuan peserta didik selama proses 

pembelajaran dengan mengaplikasikan teori dan praktik secara sistematis. 

1.7.3 Pendekatan Entrepreneurial Pedagogy adalah pendekatan  yang mampu 

memadukan teori dan praktik serta mengoptimalkan seluruh potensi peserta 

didik berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan yang di peroleh selama 

proses belajar untuk diaplikasikan di masa depan. 
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1.7.4 Pembelajaran ekspositori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

cara menyampaikan gagasan atau ide dalam memberikan informasi dengan 

lisan atau tulisan serta pembelajaran yang dilakukan oleh guru setiap 

harinya yang cenderung tidak menggunakan model tertentu. 

1.7.5 Pemahaman konsep adalah kemampuan peserta didik dalam menerima, 

memaknai dan menafsirkan konsep atau ilmu pengetahuan yang dipelajari 

melalui membaca, atau melihat langsung untuk dikembangkan menjadi 

penjelasan lebih rinci tentang suatu hal yang dipelajari menggunakan 

bahasanya sendiri dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut dalam 

menyelesaikan. 

1.7.6 Nilai-nilai kewirausahaan adalah perilaku atau tingkah laku yang dimiliki 

individu untuk menciptakan sesuatu yang baru melalui pengetahuan, sikap 

dan keterampilan yang memiliki bermanfaat serta bernilai guna bagi dirinya 

dan orang lain. 

1.7.7 Penelitian dilakukan pada materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi 

kelas 5 semester 2 di SDN 1 Pelemkerep dan SDN 2 Pelemkerep Kec. 

Mayong   Kab. Jepara yaitu memahami konsep kegiatan ekonomi yang 

terdapat di Indonesia dan nilai-nilai kewirausahaan. 
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BAB II 
 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI, KERANGKA 

BERPIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 
 

2.1 Kajian Pustaka 
 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya rujukan penelitian terdahulu yang dapat 

menjadi acuan maupun gambaran untuk mendukung proses penelitian. Di antaranya 

penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2018) Menyatakan bahwa menerapan 

model role playing mampu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa sebesar 

72 % pada siklus 1 dan 86% pada siklus 2. Menurut Bartell (2013) dalam 

memberikan pemahaman konseptual kepada peserta didik tidak cukup hanya teori, 

anak perlu melakukan proses pembelajaran berdasarkan pengalamannya dan 

mengeksplorasi pengetahuan sesuai kemamuannya sehingga pemahaman 

konseptual akan dapat di pahami oleh dirinya sendiri. Berdasarkan hasil diskusi 

Bartell metode yang dapat digunakan guru dalam menanamkan pemahaman konsep 

kepada peserta didik adalah metode kontekstual atau bermain peran 

Ditambahkan oleh Braund et al (2015) hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa role playing merupakan alternative dalam komunikasi atau interaksi selama 

proses pembelajaran, selain dengan buku ataupun tugas dari guru. Model role 

playing menjadi salah satu alat belajar yang mampu menumbuhkan rasa 

kepemilikan peserta didik sebagai salah satu anggota belajar sehingga mampu 

menciptakan kinerja yang maksimal dan role playing membantu peserta didik 

membuat materi abstrak menjadi mudah dipahami. 
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Hasil penelitian Braund et al (2015) di perkuat oleh penelitian yang 

dilakukan Cekrez et al (2012) menyatakan bahwa role playing merupakan alat 

pembelajaran yang efektif bagi peserta didik karena mereka mendapatkan 

kepercayaan diri dan membangun ikatan pertemanan yang penting. Menurut Chan 

(2012) bahwa strategi PBL mampu mengadaptasi role playing sebagai salah satu 

model yang inovatif untuk menciptakan iklim kelas yang lebih dinamis. 

Peningkatan segi kognitif, kreatif serta menjembatani pengetahuan yang baru 

diperoleh dan ide-ide baru bersama-sama untuk menciptakan makna baru untuk 

PBL dan role playing. 

Pemilihan pendekatan yang sesuai dengan role playing sangat penting yaitu 

entrepreneurialpedagogy di mana menurut Davidsen (2015) pendekatan 

entrepreneurial pedagogy mampu memenuhi kebutuhan manusia pada abad 21 dan 

mendukung self-directedness dan self-leadership peserta didik. Penguatan kembali 

diutarakan oleh Fox (2018) bahwa simulasi/ role playing menjadi motode praktik 

yang menyenangkan untuk peserta didik memahami dan memperluas pengetahuan 

mereka tentang kewirausahaan 

Sejalan dengan hasil penelitian Fox, hasil penelitian Hendrix et al (2012) 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran role playing mampu menjadi alat 

belajar lebih dalam dan melibatkan peserta didik secara aktif untuk menjelaskan 

pemahaman dan menghubungkan gagasannya dengan pengetahuan sebelumnya 

untuk menyempurnakan pengetahuannya. Dengan menggunakan role playing 

peserta didik  tidak  hanya  mengeksplor kognitif tetapi  juga dipadukan  dengan 
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kinestetik sehingga peserta didik yang aktif akan mampu menyalurkan keaktifan 

sikapnya melalui bermain peran. 

Hal penting yang dari penelitian oleh Irsyada (2018) dalam jurnalnya bahwa 

pembelajaran kewirausahaan merupakan satu strategi penting untuk mengubah 

kecenderungan seseorang sebagai job seeker menjadi job creator di waktu 

mendatang. Melengkapi pernyataan tersebut hasil penelitian Ibda (2018) bahwa 

penerapa literasi baru seperti literasi  data, literasi financial, literasi teknologi, 

literasi sumber daya manusia, literasi humanisme dll. Perlu diberikan sejak saat ini 

kepada peserta didik sekolah dasar untuk menjawab semua tantangan dan peluang 

di era revolusi industri 4.0. 

Merujuk kepada role playing menurut penelitian McConville et al (2017) 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran role playing mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran, motivasi dan aktivitas belajar. Pembelajaran lebih 

menyenangkan sehingga peserta didik mampu memahami secara keseluruhan 

materi yang diberikan karena ikut terlibat dalam pembelajaran secara langsung. 

Hasil penelitian Murtadlo (2012) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

aktivitas belajar dan hasil belajar pada materi IPS ekonomi setelah menerapkan 

metode role playing menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelum 

menggunakan metode pembelajaran tersebut. 

Sejalan dengan pendapat Murtadlo, Mardiyan (2012: 161) menyebutkan 

hasil penelitian bahwa model role playing efektif dalam meningkatkan aktifitas 

siswa dan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hasil ini di perkuat oleh 

penelitian Nurhasnah et al (2016) bahwa model role playing mampu meningkatkan 
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hasil belajar peserta didik. Hal yang sama ungkapkan oleh Purbiyanti et al (2017) 

hasil penelitian menunjukkan model role playing lebih efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa daripada model Paired Storytelling. 

Jurnal yang ditulis oleh Puncreobutr (2016: 95) dalam era Revolusi industri 

 
4.0 proses pembelajaran harus mampu mengembangkan seluruh potensi peserta 

didik dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada era 4.0 melalui model 

pembelajaran proyek, pemecahan masalah berbasis permainan peran dan 

pembelajaran nyata. Puncreobutr juga menyebutkan bahwa selain keterampilan 

abad 21 yang dibutuhkan  peserta didik, dalam menciptakan sesuatu yang kreatif 

dan inovatif juga dibutuhkan critical thinking, design and selective thinking, 

productive and problemsolving thinking, entrepreneurial thinking, responsible 

thinking, social-consciousness thinking, scenario thinking. 

Menurut Rauch (2015: 21) pendidikan kewirausahaan efektif dalam 

mempengaruhi perilaku dan mengontrol peserta didik, serta mampu menumbuhkan 

sikap postif dalam berwirausaha. Persepsi berbasis pengalaman tentang 

ketersediaan sumber daya mungkin menjadi lebih penting di tahap selanjutnya dari 

proses kewirausahaan. Pendapat Rauch di perkuat oleh Ruskovaara (2013:214) 

hasil penelitian menunjukkan bahwa entrepreneurial pedagogy yang dilakukan 

guru menggunakan praktik dan dunia nyata sebagai pendorong suksesnya 

pendidikan kewirausahaan. 

Sejalan dengan pendapat di atas menurut Sancbez (2013:449) bahwa 

kewirausahaan memiliki dampak besar bagi perekonomian sebuah negara, banyak 

negara  di  Eropa dan  Amerika mengembangkan  keterampilan dan  proses  agar 
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tumbuh nita kewirausahaan. Menggaris bawahi kesimpulan Sancbez bahwa dalam 

kewirausahaan pengetahuan dan keterampilan adalah hal penting tetapi untuk 

mencapai keberhasilan peserta didik harus memiliki karakter dan nilai-nilai 

kewirausahaan. 

Memperkuat kajian mengenai model role playing menurut Shapiro (2012) 

Bermain peran memampu memumbuhkan pemikiran kritis dan pemahaman selama 

proses pembelajaran. Peserta didik akan menerima berbagai kritikan yang diberikan 

berdasarkan pemikiran kritis observer selama kegiatan bermain peran dan 

memperdalam materi untuk menciptakan konteks yang tidak hanya berupa tulisan 

melainkan tindakan. Sehingga peningkatan tidak hanya terjadi pada segi kognitif 

tetapi juga terjadi secara linguistik.” 

 

Penelitian yang dilakukan Solis et al (2017) hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pendekatan entrepreneurial pedagogy memberikan kesempatan kepada 

peserta didik memainkan peran wirausaha, mempraktekkan keterampilan 

kewirausahaan mereka, menganalisis situasi secara kreatif dan menyelidiki aspek 

tersembunyi dari proses kewiraswastaan. Hal ini mampu meningkatkan sikap dan 

pengetahuan peserta didik dalam berwirausaha di sekolah dasar.  Hasil penelitian 

Sumiskun & Waspodo (2012: 5) menyimpulkan bahwa Penerapan metode Role 

Playing pada pembelajaran IPS pada siswa kelas IV di SDN Tambakrejo II dapat 

membantu peserta didik lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru dan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Menurut Suparno (2018:4) dalam penelitiannya pendidikan kewirausahaan 

memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan, literasi keungan penting di berikan 
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sejak dini. Literasi keuangan peserta didik, mampu mempengaruhi seseorang dalam 

membuat keputusan keuangan, mengelola pendapatan dan pengeluaran, membuat 

perencanaan keuangan masa depan, sehingga seseorang akan menjadi bijaksana dan 

tanggung jawab atas keuangannya sendiri dan mendukung peningkatan ekonomi 

melalui komunitas. 

 

Melengkapi pendapat Suparno, menurut   Suryaman (2014:133) Kegiatan 

kewirausahaan yang diterapkan sekolah mampu mengasah kemampuan peserta 

didik dalam menggali kemampuan bisnis dan wirausaha dalam konteks budaya 

yang dikemas secara menyenangkan. Pengintegrasian dalam mata pelajaran 

menjadikan peserta didik lebih percaya diri, mudah berkomunikasi dan menghargai 

semua usaha baik keci maupun besar yang dilakukan untuk mencapai tujuan. 

Sejalan dengan teori di atas, menurut Tegtmeler (2010) entrepreneurial pedagogy 

memiliki peran kunci dalam keberhasilan pendidikan kewirausahaan dimana 

peserta didik dapat mengembangkan kreatifitas, bakat, kebebasan berkarya dan 

berinovasi lebih bebas dan terarah. 

 

Menurut hasil penelitian Usman (2012:146-147) menyebutkatkan bahwa 

Integrasi pendidikan karakter kewiraushaan harus komprehensif dan diintegrasikan 

kedalam bidang studi lainnya mampu meningkatkan keberhasilan penanaman 

karakter kewirausaan pada peserta didik yang sesuai dengan lingkungan sosial, 

kultur sekolah dan budaya masyarakat.   Kembali kepada kajian role palying 

penelitian Wahyudi et al (2013) yang menyimpulkan bahwa bermain peran mampu 

meningkatkan karakter dan hasil belajar IPS. Hasil yang sama juga diungkapkan 
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Yanto  (2015)  menyimpulkan  bahwa  role  playing  mampu  meningkatkan  hasil 

belajar mata pelajaran IPS. 

 

Melengkapi penelitian di atas hasil penelitian Zozimo (2017) hasil 

penelitian  menunjukkan  permainan  peran  dapat  menumbuhkan  kewirausahaan 

pada peserta didik, peran yang dimainkan menggambarkan sosok model yang 

memiliki kaitan dengan kewiraushaan dan sesuai dengan kehidupan nyata 

menjadikan peserta didik  lebih  mudah menyerap  nilai-nilai  kewiraushaan  dan 

termotivasi untuk memiliki sebuah usaha untuk memulai wirausaha dari awal. 

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang relevan di atas, memberikan 

gambaran mengenai kajian teori yang digunakan, pendekatan penelitian dan hasil 

yang ditemukan. Semua hasil penelitian dari artikel jurnal yang dikaji selalu 

mendapatkan dampak yang positif, model pembelajaran role playing maupun 

pendekatan entrepreneurial pedagogy selalu memberikan peningkatan terhadap 

variabel  yang diukur. Tidak hanya itu pada model pembelajaran  role  playing 

terfokus pada hasil belajar atau pemahaman peserta didik tetapi tidak kepada 

penanaman karakter, nilai-nilai kewirausahaan yang semestinya dapat diterapkan 

melalui proses pembelajaran. Dari kajian di atas disimpulkan penelitian ini lebih 

menekankan bahwa kajian  penelitian  yang berkaitan  dengan  efektifitas  model 

pembelajaran role playing berbasis pendekatan entrepreneurial pedagogy terhadap 

pemahaman konsep dan nilai-nilai kewirausahaan. 
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2.2 Kerangka Teori 

 
2.2.1    Pengertian Role Playing 

 
Bermain peran, peserta bertindak sebagai peran karakter dengan seperangkat aturan 

yang mendefinisikan suatu situasi saat berinteraksi dengan orang lain yang juga 

bermain peran. Kegiatan tipe drama seperti role playing bisa mendukung 

pembelajaran meliputi kognitif, afektif dan keterampilan, terutama yang 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut Purbiyanti et al (2017: 58) “metode 

role playing adalah metode pembelajaran dengan cara menguasai bahan pelajaran 

melalui pengembangan daya imajinasi dan penghayatan siswa”. Pengembangan 

daya imajinasi dan penghayatan siswa tersebut dengan cara memerankan tokoh 

tertentu dan dimainkan oleh beberapa peserta didik. 

Ditambahkan oleh Hartati et al (2012:2) bahwa dalam model bermain peran 

terjadi penggabungan penguasaan materi, bermain dan belajar kelompok yang lebih 

menyenangkan dan efektif.  Menurut Prasojo (2013:2) Role Playing adalah suatu 

metode pembelajaran yang memainkan suatu peran di mana orang tersebut seolah- 

olah menjadi orang yang diperankan tentang suatu topik atau situasi. Menurut 

Zuhriyah (2009:2) hal penting dalam proses bermain peran adalah peserta didik 

mencoba berpikir, berperasaan dan bertindak bukan sebagai dirinya tetapi sebagai 

orang lain. Dengan memegang dan menghayati peran tersebut, siswa akan dapat 

memahami mengapa suatu tindakan harus dilakukan, nilai apa yang mendasari 

pertimbangan tindakan tersebut, dan bagaimana orang yang dilakoni itu 

menghadapi situasi tertentu. 
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McConville et al (2017:1) menambahkan bahwa role playing merupakan 

salah satu metode untuk mempromosikan pembelajaran aktif dengan merangsang 

multi-konteks pemangku kepentingan, yang menantang peserta didik untuk 

menerapkan pengetahuan baru, memecahkan masalah, dan menjelajahi berbagai 

sudut pandang ketika bermain peran. Menurut Cummins et al (2013:71) bahwa role 

playing adalah salah satu metode bermain peran di mana peserta didik 

memperagakan diri dalam sebuah drama dengan aktivitas yang sistematis. Dalam 

role playing yang diungkapkan oleh Cummins et al (2013:75) menggaris bawahi 

bahwa role playing yang dimaksud adalah aktivitas bermain peran dengan 

digunakan untuk menggambarkan aktivitas kewirausahaan untuk mengembangkan 

keterampilan generik mempelajari konsep spesifik lapangan dan penerapannya 

teori dan untuk meningkat motivasi peserta didik. 

Selanjutnya, dalam sejumlah studi role playing dianggap efisien sebagai alat 

pedagogis yang lebih baik dalam merespon kebutuhan dunia sekarang ini daripada 

bentuk pengajaran tradisional. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa role playing adalah model pembelajaran yang menjadikan 

bermain peran sebagai proses pembentukan pengetahuan peserta didik  selama 

proses pembelajaran dengan mengaplikasikan teori dan praktik secara sistematis. 

Menurut Cikrez et al (2012:117) bahwa keterampilan yang diperoleh 

peserta didik dalam proses pembelajaran menggunakan role playing sangat 

beragam diantaranya mendengarkan, komunikasi, manajemen kelas dan 

keterampilan observasi yang efektif.   Di samping itu peserta didik juga mampu 

memahami konsep materi dengan ringan dan mudah diingat.   Dalam penelitian 



26  
 
 
 
 
 

 

Cekrez et al (2012) tergambarkan dengan jelas bahwa kegiatan role playing yang 

dilakukan di kelas mampu mengembangkan hubungan pertemanan antara peserta 

didik karena mereka menciptakan ikatan yang lebih baik dengan teman mereka saat 

bekerja sama, peserta didik saling berbicara, berdiskusi, berpikir dan belajar 

menjadi lebih menyenangkan sehingga mampu membangun pedagogis dan praktis 

pengetahuan. 

Dalam penelitian yang diungkapkan oleh Cikrez et al (2012: 109) bahwa 

pembelajaran kolaboratif khususnya role playing mampu memberikan peningkatan 

untuk aspek sosial dan individual, hal ini sejalan dengan teori Piaget dan Vygotsky. 

Di mana teori Piaget lebih berfokus pada aspek individu dalam kognitif. Teori 

Vygotsky berfokus pada pengembangan individu dalam konteks interaksi sosial. 

Dalam model role playing pembelajaran berbasis interaksi sosial dan pemahaman 

kognitif merupakan satu kesatuan yang saling terkait yang tumbuh melalui diskusi, 

pendapat dan pengalaman belajar. 

Sesuai dengan pendapat Cikrez et al (2012) & Naufalin (2016:67) model 

pembelajaran role playing ini memberikan kesempatan setiap anggotanya untuk 

memperoleh pengalaman belajar, sehingga peserta didik mandiri membangun 

pengetahuannya, lebih termotivasi, meningkatkan bertanggung jawab dan mampu 

mengontrol perilakunya selama proses belajar. Model role playing sendiri 

merupakan model pembelajaran yang tidak dapat diterapkan pada semua materi 

pelajaran, karena model ini berisi tentang pemeranan suatu peristiwa, sehingga 

hanya materi-materi yang mempunyai ciri-ciri adanya suatu peristiwa, suatu proses 

atau mekanisme, misalnya jual beli, distribusi dll. Pelaksanaan model ini, setelah 
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pemeranan selesai dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan diskusi informasi 

dalam kelompok-kelompok kecil. (Sutiyani et al, 2015:946). 

Tidak hanya itu dengan model role playing, peserta didik mampu memiliki 

kesempatan untuk memainkan peran wirausaha dan mempraktikkan keterampilan 

kewirausahaan mereka dengan menganalisis situasi secara kreatif dan menyelidiki 

aspek-aspek yang diperlukan selama menjadi wirausaha. Menurut Solis et al (2017) 

dalam role playing guru dapat memilih dan merancang proses pembelajaran, 

memberikan pengalaman, membimbing peserta didik dan mengevaluasi hasilnya. 

2.2.1.1 Kelebihan dan Kelemahan Model Role Playing 
 

Menurut  Berghall  (2013)  dalam  model  pembelajaran  role  playing  memiliki 

kelebihan dan kelemahan, sebagai berikut: 

1.      Kelebihan 

 
a.   Role playing memberikan peserta didik kesempatan mengimplikasikan 

teori kedalam praktik dan memberi kesempatan untuk berlatih 

keterampilan wirausaha atau pembelajaran yang ideal. 

b.   Role playing membantu peserta didik berlatih/ berperan semirip mungkin 

dengan kehidupan nyata. Dalam belajar peserta didik akan lebih mudah 

mengingat dan pembelajaran akan berkesan dalam ingatannya, 

c.   Peserta didik mendapat pengalaman dari bermain peran dan dihubungkan 

dengan kehidupan nyata sehingga belajar tidak terbatas hanya pada satu 

tempat atau buku saja. 
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2.      Kekurangan 

 
a. Tidak adanya umpan balik dalam role playing membuat peserta didik 

kurang pengetahuan dan menyita waktu pembelajaran. 

b. Hanya memiliki kontribusi yang rendah di dunia nyata karena hanya 

diperankan di dalam drama. 

c. Memerlukan kreativitas bagi guru dan peserta didik yang mana tidak 

semua guru memilikinya. 

2.2.1.2 Langkah- langkah Role Playing 
 

Menurut Daryanto (2017: 35) model pembelajaran role playing terdapat beberapa 

langkah-langkah yang harus dilaksanakan antara lain: 

1.   Guru menyusun (menyiapkan) skenario yang akan ditampilkan. 

 
2.   Menunjuk beberapa peserta didik untuk mempelajari skenario dalam waktu 

beberapa hari sebelum pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar. 

3.   Guru membentuk kelompok peserta didik yang beranggotakan beberapa siswa. 

 
4.   Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai 

 
5.   Memanggil para peserta didik yang sudah ditunjuk untuk melakonkan scenario 

yang sudah dipersiapkan. 

6. Masing-masing peserta didik berada di kelompoknya sambil mengamati 

skenario yang sedang diperagakan. 

7.   Setelah   selesai   ditampilkan,   masing-masing   peserta   didik   (observer) 

membahas atau memberi penilaian atas penampilan masing-masing kelompok 

sesuai dengan LK yang guru berikan. 

8.   Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. 
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9.   Guru memberikan kesimpulan secara umum. 

 
10.  Evaluasi dan hadiah. 

 
11. Penutup. 

 
2.2.1.3 Macam-macam Tipe Role Playing 

 
Macam-macam role playing menurut Santosa (2016:78) yaitu sebagai berikut: 

 
1.   Bermain peran tunggal (single role-play) mayoritas peserta didik bertindak 

sebagai pengamat terhadap permainan yang sedang dipertunjukkan 

(sosiodrama). Tujuannya adalah untuk membentuk sikap dan nilai. 

2.   Bermain peran jamak (multiple role-play) para peserta didik di bagi-bagi 

menjadi beberapa kelompok dengan banyak anggota yang sama dan 

penentunya disesuaikan  dengan  banyaknya peran  yang dibutuhkan.  Tiap 

peserta memegang dan memainkan peran tertentu dalam kelompoknya 

masing-masing. Tujuannya juga untuk mengembangkan sikap. 

3.   Peran ulangan (role repetition) peran utama suatu drama atau simulasi dapat 

dilakukan oleh setiap peserta didik secara bergiliran. Dalam situasi seperti itu 

setiap peserta didik belajar melakukan, mengamati dan membandingkan, 

perilaku yang ditampilkan oleh pemeran sebelumnya. Pendekatan itu banyak 

dilaksanakan dalam rangka mengembangkan keterampilan-keterampilan 

interaktif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis role playing peran 

jamak (multiple role-play) karena sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
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2.2.1.4 Teori yang Melandasi Model Role Playing 
 

1.      Teori Vygotsky 

 
Teori belajar konstruktivisme yang dipopulerkan oleh Vygotsky menuntut 

peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri karena pengetahuan 

bukanlah sesuatu yang diperoleh secara praktis. Peserta didik harus menemukan 

sendiri dan mentrasformasikan informasi secara kompleks serta mengkonfirmasi 

informasi baru dengan aturan-aturan informasi lama serta merevisi apabila 

informasi itu tidak sesuai lagi. Teori Konstruktivisme peserta didik dapat berfikir 

untuk menyelesaikan masalah, mencari ide dan membuat keputusan. 

Dalam bermain peran peserta didik akan lebih paham karena mereka terlibat 

langsung dalam membina pengetahuan. Selain itu dengan terlibat langsung akan 

memudahkan siswa dalam memahami dan menguasai konsep-konsep materi 

pelajaran Hal yang perlu ditekankan bahwa dalam proses pembelajaran guru tidak 

hanya berperan sebagai fasilitator tetapi juga membantu siswa dalam memahami, 

menemukan makna, dan mempraktikkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. 

Teori belajar Konstruktivisme yang digunakan sebagai landasan dalam kerangka 

teori ini berkaitan erat dengan cooperative learning. 

Menurut Vygotsky bahwa peserta didik mengkonstruksikan pengetahuan 

atau menciptakan makna sebagai hasil dari pemikiran dan berinteraksi dalam suatu 

konteks sosial. Vygotsky juga menekankan pada aspek sosial sebagai komponen 

penting dalam memperoleh pengetahuan.  Menurut Vygotsky hal paling penting 

dalam teori konstruktivisme adalah penekanan pada siswa dalam proses 

pembelajaran. 
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Mereka mengungkapkan bahwa interaksi sosial dan proses kognitif sangat 

penting dalam perkembangan pengetahuan yang dilakukan individu, dengan 

keseimbangan antara interaksi sosial dan kognitif, peserta didik mampu memiliki 

pengetahuan secara luas dan mendalam dan mengubah pengetahuan menjadi 

praktik di masa depan. pernyataan di atas terwujud dalam proses pembelajaran role 

playing di mana interaksi guru dan peserta didik maupun peserta didik dengan 

peserta didik serta melengkapi pengetahuan lama dengan yang ditemukan selama 

proses bermain peran. 

2.      Teori Piaget 

 
Dalam teori Piaget anak mampu mengkonstruksikan pemikiran mereka dan 

membentuk pengetahuan melalui eksplorasi lingkungan secara aktif. Dalam 

pandangan Piaget, belajar yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang diturunkan oleh 

guru, melainkan sesuatu yang berasal dari dalam diri anak sendiri (Ibda, 2015: 29). 

Belajar merupakan sebuah proses penyelidikan dan penemuan spontan. Berkaitan 

dengan belajar, Piaget membangun teorinya berdasarkan pada konsep skema yaitu, 

struktur mental atau kognitif yang menyebabkan seseorang secara intelektual 

beradaptasi dan mengoordinasikan lingkungan sekitarnya. 

Sesuai dengan teori Piaget penggunaan model role playing, mampu 

menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan sehingga anak dapat 

mengeksplorasi pengetahuannya melalui bermain peran membantu anak dalam 

membentuk skema baru dalam struktur kognitifnya melalui proses pembelajaran 

dengan lingkungan yang aktif dan senyata mungkin. Pemilihan materi dan model 

yang digunakan oleh guru menyesuaikan pada tingkat kematangan usia peserta 
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didik, sehingga role playing sangat cocok diaplikasikan dalam materi IPS yang 

lebih efektif dan menyenangkan. 

 

 
 

2.2.2    Pengertian Entrepreneurial Pedagogy 
 

Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk mengungkapkan kegunaan dan potensi 

dinamis setiap orang. Potensi ini bisa didorong dan dikembangkan dengan 

pendekatan entrepreneurial pedagogi karena kewirausahaan bukan hanya 

menciptakan seorang wirausaha atau pebisnis baru tetapi seseorang yang “berbeda” 

yang memilki potensi luar biasa yang perlu dikembangkan. Bukan hanya strategi 

fungsional tetapi lebih kepada budaya, cara berfikir, cara bertindak, konsep hidup 

serta ide inovasi yang di miliki untuk meraih masa depan (Supriatna & Suparto, 

2017). 

 
Entrepreneurial Pedagogy berasal dari kata entrepreneur dan pedagogy. 

Mengutip dari Wikipedia bahwa entrepreneur berasal dari bahasa Inggris yang 

artinya orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai 

atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun 

manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur 

permodalan operasinya. Pedagogy berasal dari bahasa yunani kuno secara literal 

berarti membimbing anak.   Entrepreneurial pedagogy sering disebut teknik 

mengajar inovatif dalam pendidikan kewirausahaan. 

Menurut Hagg (2013) bahwa apabila guru ingin mengajarkan peserta didik 

menulis maka guru perlu mengajar peserta didik cara memegang pensil (bidang 

psikomotorik),  bentuk  huruf  dan  maknanya  (bidang  kognitif)  dan  juga  harus 
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memupuk minat untuk belajar menulis (bidang afektif) hal yang sama juga terjadi 

dalam pendidikan kewirausahaan, apabila seorang guru ingin anak memiliki bakat 

wirausaha makan guru perlu mengajarkan nilai-nilai kewirausahaan, sikap dan 

karakter wirausaha, serta konsep hidup yang dimiliki seorang wirausaha. 

Pendapat Hagg didukung oleh Marques et al (2012: 56) yang mengindahkan 

bahwa entrepreneurial pedagogy merupakan suatu pendekatan atau seni mengajar 

yang digunakan guru untuk mengarahkan siswa pada pengembangan kualitas 

pribadi bukan hanya menciptakan keahlian atau bisnis baru tetapi lebih kepada 

pembentukan sikap, karakter dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari dan pengalaman kerja di masa depan. 

Entrepreneurial pedagogy dapat disesuaikan dengan tingkat pendidikan 

apabila pendekatan tersebut diterapkan pada anak sekolah dasar maka konsep 

entrepreneur dibuat seperti “tempat bermain” sesuai dengan usia peserta didik, hal 

yang difokuskan mencakup pada pengembangan pribadi, pengetahuan dan 

keterampilan. Fokus dalam penelitian ini adalah Pengembangan pribadi yang 

artinya untuk meningkatkan kualitas pribadi yang relevan dengan kewirausahaan, 

seperti kepercayaan diri, inisiatif pribadi, kreativitas dan tanggung jawab (Marques 

et al, 2012: 59). Walaupun fokus dalam entrepreneurial pedagogy untuk anak 

sekolah dasar adalah pengembangan pribadi tetapi pengembangan kognitif dan 

keterampilan pun dilakukan. 

Pengembangan pengetahuan memfasilitasi peserta didik untuk memahami 

konsep-konsep ekonomi dasar sehingga di masa depan peserta didik memiliki 

pemahaman tentang konsep ekonomi dan hal ini mampu menimalisir kesalahan 
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dalam berwirausaha di masa depan. Serta pengembangan keterampilan dengan 

membantu peserta didik untuk mengembangkan bakat berkomunikasi, sosialisasi, 

kerja sama maupun merencanakan ide baru yang diaplikasikan dalam proses 

pembelajaran. 

Pendapat di atas diperkuat oleh Pesonen et al, (2012) bahwa entrepreneurial 

pedagogy merupakan sebuah pendekatan atau tindakan dari seorang guru untuk 

menciptakan lingkungan di mana peserta didik tidak hanya mendengarkan teori 

tetapi mampu melakukan praktik atau bekerja sama untuk mencoba dan 

menciptakan hal baru sesuai kebutuhan saat ini. 

Suara yang sama diungkapkan oleh Kyro (2015) bahwa entrepreneurial 

pedagogy mampu menjembatani antara teori, ide-ide, penerapan konsep dan praktik 

dalam pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan tidak hanya 

menghasilkan seorang pengusaha tetapi membantu peserta didik mengembangkan 

kecakapan hidup (life skill), sikap, karakter dari seorang wirausaha untuk 

diterapkan ke dalam diri peserta didik sehingga pendidikan kewirausaaan akan 

lebih efektif. 

Dari pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan 

entrepreneurial pedagogy adalah pendekatan yang mampu memadukan teori dan 

praktik serta mengoptimalkan seluruh potensi peserta didik baik pengetahuan, sikap 

maupun keterampilan tentang kewirusahaan yang diperoleh selama proses 

pembelajaran untuk kehidupan masa depan. Pendekatan entrepreneurial pedagogy 

sangat  penting  karena  apabila  hanya  mengajarkan  pengetahuan  tanpa  adanya 
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penanaman  nilai-nilai,  karakter,  kebiasaan  dan  perubahan  pola  pikir  menjadi 

wirausaha, tidak akan memiliki dampak yang besar. 

2.2.3.1 Sintak Entrepreneurial Pedagogy menurut Marquez et al (2012: 61) 
 

1.   Tahap Feeling (Concert Experience) 

 
2.   Tahap Observasi (Reflective Observation) 

 
3.   Tahap Thinking (Abstract Conceptualization) 

 
4.   Tahap Doing (Active Experience) 

 
 
 

 

2.2.4 Pengertian Pemahaman Konsep 
 

Proses pembelajaran IPS diajarkan kepada peserta didik bukan hanya sekadar 

hafalan namun harus diajarkan dengan memahami konsep materi pelajaran. Salah 

satu materi pembelajaran yang penting untuk diajarkan dan dikuasai pada mata 

pelajaran IPS adalah konsep ekonomi karena secara akademis, konsep kegiatan 

ekonomi selalu melekat pada kurikulum pada setiap jenjang pendidikan dari 

sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Di sisi lain dalam kehidupan sehari- 

hari konsep ekonomi merupakan inti dari kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Kemampuan peserta didik memahami konsep ekonomi dianggap penting, 

karena membantu peserta didik dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Dalam 

taksonomi Bloom tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pada pengetahuan adalah 

pemahaman. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak perlu ditanyakan 

sebab untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal 

(Sudjana, 2012:24). 
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Menurut Trianto (2011:7) berpendapat bahwa, “Pemahaman konsep adalah 

pemahaman siswa terhadap dasar kualitatif di mana fakta-fakta saling berkaitan 

dengan kemampuannya untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam situasi 

baru” Pendapat ini diperkuat oleh Fijai (2017: 1) bahwa pemahaman konsep adalah 

proses pemaparan kembali suatu gagasan atau konsep dengan jelas dan rinci serta 

mampu menggunakan pengetahuan tersebut dalam situasi baru. Pemahaman 

konsep adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan peserta didik mampu 

memahami arti dari konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya Sagala (2010). 

Menurut Setyowati (2015: 983) pemahaman konsep adalah proses, cara, perbuatan 

mengerti atau mengetahui secara detail mengenai konsep tentang materi ajar yang 

diajarkan, yang tercermin meningkatnya hasil belajar peserta didik. 

Pemahaman yang baik sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam 

mempelajari fakta baru.  Hal  ini  sesuai  pendapat  dari  Bloom  dalam  (Susanto, 

2016:6) Pemahaman adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan 

memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, atau sejauh 

mana peserta didik dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dia lihat, 

yang di alami, atau yang ia rasakan berupa penelitian atau observasi langsung yang 

ia lakukan. 

Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep 

adalah kemampuan peserta didik dalam menerima, memaknai dan menafsirkan 

konsep atau ilmu pengetahuan yang dipelajari melalui membaca, atau melihat 

langsung untuk dikembangkan menjadi penjelasan lebih rinci tentang suatu hal 
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yang  di  pelajari  menggunakan  bahasanya  sendiri  dan  mampu  menggunakan 

pengetahuan tersebut dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau situasi baru. 

Berdasarkan Wikipedia ekonomi memiliki arti “manajemen rumah tangga” 

di mana orang yang mempelajari ilmu ekonomi mampu memenuhi kebutuhan 

hidupya dengan menerapkan konsep ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas, 

produksi, distribusi dan konsumsi. Jadi apabila pemahaman konsep berkaitan 

dengan ekonomi membantu peserta didik memahami konsep ekonomi yang 

dipelajari dan mampu mengaplikasikan teori atau konsep tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan. Kemampuan memahami konsep dapat di 

lihat dari beberapa aspek yaitu seberapa jauh peserta didik dapat menerima, 

menyerap dan mengingat materi yang telah disampaikan oleh guru maupun ia baca. 

Peserta didik akan lebih paham apabila peserta didik melihat, merasakan maupun 

mengalaminya sendiri (Susanto, 2016) 

Pemahaman konsep  bertujuan  agar peserta didik  tidak  hanya memiliki 

mengetahui suatu materi tetapi peserta didik mampu memahami materi yang 

disampaikan guru, mengingat serta memahami materi tersebut secara mandiri dan 

lebih rinci. Peserta didik akan memahami suatu materi apabila peserta didik 

mempelajari materi secara langsung dengan cara melihat, mendengar, 

mendiskusikan, memperagakan dan memikirkan tentang bermacam-macam contoh. 

2.2.4.1 Indikator Pemahaman Konsep 
 

Indikator  pemahaman  konsep  menurut  Bloom  (dalam  Kuswana,  2012:  17) 

 
berdasarkan kategori proses kognitif yakni pada Tabel 2.1 di bawah ini. 
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Tabel 2.1. Indikator Pemahaman Konsep 
 

No Kategori Proses Kognitif Indikator 

1 Mengartikan Menguraikan dengan kata-kata sendiri. 

2 Memberikan contoh Menemukan   contoh   khusus   atau   ilustrasi 
konsep/ prinsip. 

3 Mengklasifikasikan Menentukan  sesuatu  kedalam  kategori  atau 
menggolongkan  kegiatan  menurut  ciri-ciri/ 

jenis dan menyusunnya dalam golongan.. 

4 Menyimpulkan Menetapkan pendapat berdasarkan apa yang 

diuraikan    dalam    karangan,    pidato    dan 

sebagainya. 

5 Menduga Memperkirakan  kesimpulan,  jawaban  atau 

pendapat yang benar. 

6 Membandingkan Untuk mengetahui persamaan dan selisih. 

7 Menjelaskan Menciptakan  sistem  model  penyebab  dan 

pengaruh,  atau  menerangkan  kegiatan  atau 

menguraikan secara jelas. 

Sumber: Kuswana 2012 & Taxonomy bloom (http://www.p21.org ) 
 

Di dalam penelitian ini peneliti mengambil lima indikator di antaranya adalah 

memberikan contoh, mengklasifikasikan, menyimpulkan dan menjelaskan. 

2.2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Konsep 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep dapat digolongkan menjadi 

dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern menurut Slameto (2010) dan Susilo 

(2006: 84) 

1.      Faktor Internal 

 
Faktor-Faktor internal merupakan faktor  yang berasal dalam diri peserta 

didik. Faktor internal diantaranya sebagai berikut: 

a.    Jasmaniah 

 
Faktor kesehatan atau kelainan fungsi pada tubuh jasmaniah siswa akan 

memberikan pengaruh terhadap kegiatan belajar yang dialaminya. 

http://www.p21.org/
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b.    Psikologis 

 
Intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

c.    Pematangan fisik atau psikis 

 
Kematangan adalah suatu tingkat fase dalam pertumbuhan seseorang, di mana 

alat–alat tumbuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. 

d.    Faktor pengalaman 

 
Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara 

untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman 

pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman. 

Hal  ini  dilakukan  dengan  cara mengulang kembali  pengalaman  yang  di 

peroleh dalam memecahkan permasalahan yang di hadapi pada masa lalu. 

e.    Faktor intelegensia 

 
Intelegensi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar dan berfikir 

abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. Intelegensi 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. 

Intelegensi bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berfikir dan 

mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai 

lingkungan. 

2.    Faktor Eksternal 

 
Faktor    eksternal    berpengaruh   terhadap    pemahaman   peserta,    dapat 

dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu: 
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a.     Faktor keluarga 

 
Peserta didik yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: 

cara orang tua mendidik, relasi  antara anggota keluarga, suasana rumah 

tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. 

b.    Faktor sekolah 

 
Faktor sekolah yang mempengaruhi hasil belajar mencakup: metode 

mengajar, kurikulum, relasi antara guru dengan peserta didik, relasi siswa 

dengan peserta didik, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

c.     Faktor masyarakat 

 
Masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap hasil 

belajar. Faktor yang mempengaruhi mencakup: kegiatan peserta didik dalam 

masyarakat, media massa, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 

 
 

2.2.5    Pengertian Nilai-Nilai Kewirausahaan 
 

Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau 

keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan 

atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang 

membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau 

diinginkan (Wikipedia). Menurut menurut Herimanto et al (2010: 126-128) Nilai 

adalah  suatu  kualitas  atau penghargaan  terhadap  sesuatu,  yang  menjadi  dasar 

penentu tingkah laku seseorang.  Menurut Kemal et al (2015: 48) nilai merupakan 

segala sesuatu yang di pandang baik dan bermanfaat bagi manusia, dan pantas untuk 
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di kejar dan yang paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok 

orang. 

Nilai adalah hal yang terkandung dalam diri (hati nurani) manusia, 

menghasilkan suatu perilaku positif sebagai daya pendorong yang menjadi 

pedoman dalam hidup (Fitri, 2012: 89). Dari pendapat ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa nilai adalah suatu alat yang digunakan oleh individu untuk 

mempertimbangkan ide-ide, tingkah laku yang baik dan positif serta bermanfaat 

dalam kehidupan manusia. 

Keterampilan kewirausahaan merupakan sebuah kemampuan yang di miliki 

seseorang, dalam hal ini peserta didik sebagai bentuk penguasaan pengetahuan dan 

mempraktekkannya pada kegiatan nyata dalam kehidupannya (Saroni, 2013). 

Menurut Z. Heflin Frinces (2011) kewirausahaan adalah orang yang mempunyai 

insting (semangat, jiwa, nalar, intuisi dan kompetensi) untuk berbisnis, risk taker 

(pengambilan resiko), berani berinvestasi, berani rugi dalam memperoleh 

keuntungan (gambling), dan berani melakukan perubahan dengan cepat dan besar 

bila memang dibutuhkan untuk menciptakan kemajuan setiap saat. 

Pernyataan yang sama diutarakan oleh Kemendiknas (2010) bahwa 

kewirausahaan adalah sikap, jiwa dan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru 

yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Wirausaha adalah 

orang yang terampil  memanfaatkan peluang dalam  mengembangkan  usahanya 

dengan tujuan meningkatkan kehidupannya. Jadi nilai-nilai kewirausahaan adalah 

perilaku atau tingkah laku yang di miliki individu untuk menciptakan sesuatu yang 
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baru melalui pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memiliki bermanfaat serta 

bernilai guna bagi dirinya dan orang lain. 

Pendidikan kewirausahaan yang ditanamkan kepada peserta didik yaitu 

masih dalam tahapan pengenalan, bukan sebagai pelaku. Pendidikan kewirausahaan 

bagi anak ialah pembentukan mental wirusaha. Pendidikan wirausaha tidak sekadar 

mengajarkan anak tentang cara berbisnis, tetapi lebih dari itu anak dilatih untuk 

memiliki mental dan karakter diri yang kokoh (Siwiyanti, 2017: 84). Mengajarkan 

kewirausahaan merupakan sebuah proses dinamis untuk mengubah mekanisme 

kognitif peserta didik dalam hal kepercayaan, nilai dan sikap dengan demikian 

peserta didik akan lebih mudah memahami dan meningkatkan keterampilannya 

(Solis et al, 2017). 

Menurut Mulyani (2011: 5) pendidikan kewirausahaan dapat 

diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi 

pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata 

pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan 

sehari-hari. Demikian, pembelajaran yang berwawasan pendidikan kewirausahaan 

tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan 

pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. Dalam 

hal menanamkan nilai-nilai kewirausahaan guru berperan sebagai fasilitator dan 

memberikan refleksi kepada peserta didik atas apa yang dipelajari selama proses 

pembelajaran atau menjadi entrepreneur. 

Menurut Saroni (2013) dengan memberikan kompetensi kewirausahaan 

seperti kegiatan produktif kepada peserta didik menjadikan mereka sebagai sosok 
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efektif dalam kehidupan. Jika peserta didik mempunyai nilai-nilai kewirausaha 

mereka dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggungjawab atas kehidupannya 

secara pribadi maupun sosial. Menurut Zultiar & Leonita (2017) kewirausahanan 

mengajari peserta didik untuk mengenali diri sendiri, mengendalikan emosi dan 

stres, mengelola waktu, komunikatif dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai 

situasi, serta mampu memilih dan membuat keputusan. Pendidikan karakter yang 

diintegrasikan dalam mata pelajaran menjadi urgen dilakukan dari pada menambah 

mata pelajaran baru (Trisnaning & Wiyanto, 2017:189). 

Suara yang sama diungkapkan oleh Syaifuddin (2016:338) bahwa 

pelaksanaan pendidikan kewirausahaan yang berkaitan dengan norma atau nilai- 

nilai pada setiap mata pelajaran dikembangkan, dieksplisitkan, dan dikaitkan 

dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran yang 

berwawasan pendidikan kewirausahaan tidak hanya menyentuh pada tataran 

pengetahuaan atau kognitif saja, tetapi juga menyentuh pada tataran internalisasi 

sikap (afektif), dan juga pengalaman atau praktik (psikomotorik) nyata dalam 

kehidupan anak didik sehari-hari, baik di keluarga, maupun masyarakat. Menurut 

Ani (2013:25) lingkungan keluarga dan masyarakat sangat berpengaruh dalam 

proses pendidikan kewirausahaan. Pengembangan dan penanaman nilai-nilai 

kewirausahaan membutuhkan keterlibatan semua kalangan 

Menumbuhkan nilai-nilai atau karakter kewirausahaan pada anak usia 

sekolah dasar lebih kepada bagaimana membangun sifat dan karakter yang mandiri, 

bertanggung jawab melalui pendidikan wirausaha secara teoretis maupun praktis, 

serta contoh konkrit, karena pembentukan mental memerlukan waktu dan proses 
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panjang. Sekolah dasar adalah usia yang paling awal dalam mengkontruksi 

pemahamannya untuk dapat mengembangkan nilai-nilai kewirausahaan dalam 

dirinya sendiri (Mayangsari, 2018: 65). Melalui pengembangan nilai-nilai 

kewirausahaan akan dapat merubah pola pikir peserta didik, bahwa tidak selamanya 

setelah lulus dari bangku sekolah tidak harus melamar pekerjaan namun bisa 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain untuk menjalankan usahanya 

tersebut. 

Pola pikir yang selalu berorientasi menjadi karyawan dirubah menjadi 

berorientasi untuk mencari karyawan (Task et al, 2015). Maka penanaman nilai- 

nilai kewirausahaan sebaiknya dilakukan sejak dini karena jika kewirausahaan 

diberikan oleh guru secara bertahap lambat laun akan tertanam di mindset anak 

untuk lebih menghargai dan memanfaatkan barang bekas dan kemudian anak akan 

mempunyai sikap pantang menyerah dan tidak takut akan risiko yang akan 

dihadapinya di kemudian hari (Asmani, 2011). 

Sebagai penerus bangsa, peserta didik tidak hanya di bekali dengan 

pengetahuan tetapi dapat mengenalkan tantangan hidup di kemudian hari. 

Kemampuan berwirausaha harus dibangun secara sadar dari usia dini, dengan 

demikian generasi muda juga mulai menjadikan wirausaha sebagai salah satu 

pilihan karier yang ternyata penting untuk mendukung kesejahteraan bangsa di 

masa depan. Walaupun kewirausahaan tidak akan menghasilkan manusia di masa 

depan yang bebas dari kemiskinan tetapi pendidikan kewirausahaan menjadi 

sumber kesejahteraan masyarakat (Khofifah, 2015). 
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2.2.5.1 Macam-macam Nilai-Nilai Kewirausahaan 
 

Nilai-nilai karakter yang terdapat pada jiwa kewirausahaan atau entrepreneur 

Kemendiknas (2010: 10). Ada beberapa nilai-nilai kewirausahaan yang hendak 

diinternalisasikan dalam pembelajaran yaitu: 

1. Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas 

2. Kreatif adalah berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil berbeda dari produk/jasa yang telah ada 

3. Berani  mengambil  risiko,  yaitu  kemampuan  seseorang  untuk  menyukai 

pekerjaan yang menantang, berani dan mampu mengambil risiko 

4. Berorientasi pada tindakan, yakni mengambil inisiatif untuk bertindak dan 

bukan menunggu sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki terjadi. 

5. Kepemimpinan merupakan sikap dan perilaku seseorang yang selalu terbuka 

terhadap saran dan kritik, mudah bergaul, bekerja sama, dan mengarahkan 

orang lain. 

6. Kerja  keras,  yaitu  sebuah  perilaku  yang  menunjukkan  upaya  sungguh- 

sungguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan. 

7. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

8. Disiplin berupa tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 
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9. Inovatif  ialah  kemampuan  untuk  menerapkan  kreativitas  dalam  rangka 

memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan 

memperkaya kehidupan 

10.  Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang yang mau dan mampu 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

11.   Pantang menyerah sebuah sikap dan perilaku seseorang yang tidak mudah 

menyerah untuk mencapai suatu tujuan dengan berbagai alternatif. 

12.  Kerja sama yaitu sebuah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya mampu menjalin hubungan dengan orang lain dalam melaksanakan 

tindakan, dan pekerjaan. 

13.  Komitmen merupakan kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh 

seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. 

14.  Realistis adalah kemampuan menggunakan fakta/realita sebagai landasan 

berfikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun 

tindakan/perbuatannya. 

15. Rasa ingin tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui secara mendalam dan luas dari apa yang dipelajari, di lihat, dan 

di dengar. 

16. Komunikatif  merupakan  tindakan  yang  memperlihatkan  rasa  senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

17.  Motivasi kuat untuk sukses yaitu sikap dan tindakan selalu mencari solusi 

terbaik. 



47  

No Aspek yang dinilai Indikator 
1 Berfikir kreatif 1.   Memiliki berbagai ide sesuai konteks 

2.   Memiliki berbagai sumber 

3.   Mampu menggabungkan ide 
4.   Mengomunikasikan sesuatu yang baru 

2 Kerja sama 1.    Memiliki kemampuan dalam kerja sama berkelompok. 

2. Beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggungjawab, 

bekerja secara produktif dengan yang lain. 
3.    Memiliki empati dan menghormati perspektif berbeda. 

4. Mampu berkompromi dengan anggota yang lain dalam 

kelompok demi tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan. 
3 Mandiri 1.   Memecahkan masalah sendiri tanpa meminta bantuan 

orang lain. 
2.   Memanfaatkan waktu dan tempat belajar 

3.   Mampu   memilih   sumber   belajar   sesuai   dengan 

kebutuhan belajar (jenis usaha) 
4.   Percaya  diri  dan  bertanggung  jawab  atas  kegiatan 

belajarnya. 

 

 
 
 
 
 

 

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dengan mata pelajaran 

IPS kegiatan ekonomi sehingga akan ada motivasi kepada peserta didik untuk 

menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari untuk praktik 

dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan berbangsa terutama dalam 

menghadapi era revolusi industri 4.0 dan MEA. Dengan mempertimbangkan 

karakteristik anak sekolah dasar dan kebutuhan pendidikan abad 21 penulis 

memfokuskan dalam penelitian ini, pada nilai-nilai kewirausahaan meliputi: kreatif, 

kerja sama, dan mandiri. 

2.2.5.2 Indikator Nilai-nilai Kewirausahaan 
 

Dari uraian di atas penulis memfokuskan pengembangan nilai-nilai kewirausahaan 

meliputi: kreatif, kerja sama dan mandiri yang dijelaskan pada Tabel 2.2 di bawah 

ini. 

Tabel 2.2.  Indikator Nilai-nilai Kewirausahaan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: www.p21.or,  Brookhart, M Susan (2013) dan Ditjen (2017:8) 

http://www.p21.or/
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2.2.5.3 Landasan Teori Pendidikan Kewirausahaan di Sekolah Dasar 
 

Selama ini proses pembelajaran IPS hanya berfokus kepada pengetahuan sedangkan 

aspek sikap dan keterampilan kurang maksimal karena proses pembelajaran yang 

hanya fokus menyelesaikan materi saja. Materi dalam pembelajaran IPS mampu 

diintegrasikan dengan nilai-nilai, moral maupun karakter kewirausahaan yang dapat 

diimplementasikan dari kelas rendah sampai kelas atas (Allolinggi, 2014: 295). Hal 

ini sesuai dengan tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yang 

dikelompokkan menjadi 4 tahap. 

Teori kognitif ini membahas tentang bagaimana seseorang mempersepsi 

lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan, saat seseorang memperoleh 

cara baru dalam merepresentasikan informasi secara mental. Teori ini berpendapat 

bahwa peserta didik membangun kemampuan kognitif melalui tindakan yang 

termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Piaget membagi skema yang 

digunakan anak untuk memahami dunianya melalui empat periode utama yang 

berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia. Tahapan 

perkembangan tersebut sebagaimana berikut : 

1)   Periode sensorimotor (usia 0–2 tahun) 

 
2)   Periode pra - operasional (usia 2–7 tahun) 

 
3)   Periode operasional konkrit (usia 7–11 tahun) 

 
4)   Periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa) 

 
Berdasarkan tahap perkembangan kognitif menurut piaget yang dikaitkan 

dengan pendidikan kewirausahaan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada 
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anak usia sekolah dasar, tahap perkembangan kognitifnya berada dalam tahap 

operasional konkrit (7-11 tahun). 

Pada tahap ini siswa mampu mengoperasikan logika namun masih dalam 

bentuk benda konkrit. Sehingga peran guru dalam pembelajaran IPS sangat penting 

yaitu memfasilitasi pengetahuan yang dimiliki siswa dengan melaksanakan senyata 

mungkin kegiatan ekonomi tersebut. Perkembangan kognitif berkaitan dengan IPS 

pemahaman konsep dan nilai-nilai kewirausahan terdapat pada tahapan operasional 

konkrit (7-11 tahun). Pada tahapan ini muncul antara usia enam sampai dua belas 

tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. 

 

 
 

2.2.6    Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 
 

Istilah IPS merupakan adaptasi dari istilah social studies yang di adaptasi dari 

Amerika, sehingga IPS dapat diartikan sebagai penyederhanaan ilmu-ilmu sosial 

untuk tujuan pendidikan. IPS merujuk pada kajian yang memusatkan perhatian pada 

aktivitas kehidupan manusia (Supriatna & Rokhayati, 2010). Menurut Sriyanto 

(2016: 112) “IPS adalah bahan kajian terpadu yang merupakan penyederhanaan, 

adaptasi, seleksi dan modifikasi  yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan 

keterampilan-keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan 

Ekonomi”. 

Menurut National Commission on the Social Studies (NCSS) bahwa 

 
“IPS adalah subjek dasar dari suatu kurikulum yang bertujuan untuk 

mengembangkan warganegara yang baik dalam suatu masyarakat demokratis yang 

berhubungan dengan bangsa atau suatu masyarakat dunia lainnya; yang berisikan 

dari materi sejarah, ilmu-ilmu sosial serta sebagian berasal dari humaniora dan ilmu 

pengetahuan  lain;  yang  diajarkan  berdasarkan  pengalaman  pribadi,  sosial  dan 



50  
 
 
 
 
 

 

budaya sesuai perkembangan peserta didik serta mentransfer apa yang dipelajari di 

sekolah dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. “ 

 
IPS merupakan integrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan 

pengajaran dalam kewarganegaraan (Pramono, 2013). Integrasi harus ditekankan 

karena studi sosial adalah satu-satunya bidang yang sengaja memanfaatkan ilmu- 

ilmu sosial dan wawasan humaniora secara terpadu. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa IPS adalah 

integrasi berbagai cabang disiplin ilmu yang digunakan untuk tujuan pendidikan 

melalui aktivitas yang dibangun oleh guru untuk menjadikan peserta didik sebagai 

manusia yang memiliki pengetahuan (intelektual), keterampilan dalam menghadapi 

kehidupan bermasyarakat serta menjadi warganegara yang baik. Selain itu mata 

pelajaran IPS memiliki arti dalam membentuk watak dan peradaban bangsa yang 

bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa cinta 

tanah air 

2.2.6.1 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 
 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu 

sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya. 

Sekolah memiliki peran dan kedudukan yang penting untuk mengenal informasi 

yang masih umum yang di peroleh dari luar sekolah, yang kemudian dikembangkan 

dan diintegrasikan menjadi sesuatu yang lebih bermakna di sekolah sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan kematangan peserta didik (Zumaroh, 2018: 30). 

Proses pembelajaran IPS di SD dilaksanakan secara terpadu. IPS terpadu 

merupakan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual 

maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip- 
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prinsip secara holistik dan autentik. Bentuk pembelajaran dengan struktur dan 

program satuan pembelajaran di payungi tema dengan muatan materi yang 

dipelajarkan dikaji dari empat kajian keilmuan seperti geografi, sosiologi, ekonomi 

dan sejarah. Bentuk terpadu ini disebabkan karena mata pelajaran IPS SD memiliki 

objek materi kajian yang sama yaitu manusia. 

Keterpaduan dalam pembelajaran IPS SD dimaksudkan agar pembelajaran 

IPS lebih bermakna, efektif, dan efisien. IPS terpadu berusaha mengintegrasikan 

materi dari berbagai ilmu-ilmu sosial dengan menampilkan permasalahan 

masyarakat yang terjadi sehari-hari (Ashari, 2017: 2). Selain itu mata pelajaran IPS 

memiliki arti dalam membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat 

serta dalam pembentukan manusia Indonesia (Suharso, 2017: 75). 

Mata pelajaran IPS memiliki peran sebagai pembentuk pribadi atau karakter 

dalam diri setiap peserta didiknya, melalui proses pembelajaran dan teladan dari 

seorang guru (ST et al, 2015: 4). Dalam pembelajaran, IPS dipolakan untuk tujuan- 

tujuan pembelajaran dengan materi yang sederhana, menarik mudah, dimengerti, 

dan mudah dipelajari. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan program-program 

IPS dengan baik, sudah sewajarnya guru mengetahui benar tujuan IPS, di samping 

pengorganisasian bahan pelajaran, model, dan metode yang dipakai dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPS. 

2.2.6.2 Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 
 

Ilmu pengetahuan sosial memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan warga negara 

yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat dan bangsanya, 

religius,  jujur,  demokratis,  kreatif,  kritis,  analitis,  senang  membaca,  memiliki 
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kemampuan belajar, rasa ingin tahu, peduli dengan lingkungan sosial dan fisik, 

berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan sosial dan budaya, serta 

berkomunikasi serta produktif. 

Berbeda dengan  pendapat  Trianto  (2011:176)  yang  menyatakan  bahwa 

tujuan utama ilmu pengetahuan sosial adalah untuk mengembangkan potensi siswa 

agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap 

mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil 

mengatasi masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya maupun 

masyarakat. 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sapriya (2009:12) 

 
“bahwa IPS di tingkat sekolah dasar bertujuan untuk mempersiapkan 

peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan (Knowledge’s), 

keterampilan (Skills), sikap dan nilai (Attitudes and Values) yang dapat digunakan 

sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah baik pribadi maupun masalah 

sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai 

kegiatan ke masyarakat agar menjadi warga negara yang baik”. 

 
Lebih spesifik lagi karakteristik tujuan IPS menurut Sriyatno (2016: 113) 

ada 3 yaitu pendidikan kemanusiaan, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan 

intelektual. Pertama pendidikan kemanusiaan artinya bahwa IPS harus membantu 

anak memahami pengalamannya dan menemukan arti atau makna dalam 

kehidupannya. Kedua pendidikan kewarganegaraan artinya bahwa peserta didik 

harus dipersiapkan untuk ikut berpartisipasi secara efektif dalam dinamika 

kehidupan masyarakat. Peserta didik memiliki kesadaran untuk meningkatkan 

prestasinya sebagai bentuk tanggung jawab warga negara yang setia pada negara. 

ketiga pendidikan intelektual mengandung arti bahwa anak membutuhkan untuk 
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memperoleh ide-ide yang analitis dan alat-alat untuk memecahkan masalah yang 

dikembangkan dari konsep-konsep ilmu sosial dan skill. 

2.2.6.3 Materi Pelajaran IPS di Sekolah Dasar 
 

Materi pelajaran IPS di Sekolah Dasar merupakan penggunaan konsep-konsep dari 

ilmu sosial yang terintegrasi dalam tema-tema tertentu. Misalkan materi tentang 

Kegiatan Ekonomi, maka akan disampaikan kapan dan bagaimana proses kegiatan 

ekonomi (sejarah), di mana kegiatan ekonomi dilakukan, misalnya pasar 

(geografis), bagaimana hubungan orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi 

di pasar (sosiologi), bagaimana kebiasaan orang yang menjual dan membeli 

kebutuhan di pasar (antropologi) dan berapa kesepakatan harga yang diperoleh 

penjual dan pembeli (ekonomi). 

Dengan demikian pendidikan IPS di Sekolah Dasar adalah disiplin ilmu- 

ilmu sosial seperti yang disajikan pada tingkat sekolah menengah maupun 

universitas hanya saja disesuaikan dengan tingkat kecerdasan, kematangan peserta 

didik, serta bahan ajar yang lebih disederhanakan agar lebih mudah diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

1)   Ruang Lingkup IPS 
 

IPS adalah salah satu mata pelajaran yang terdapat di sekolah dasar. Arti 

penting pendidikan IPS dapat di lihat dari ruang lingkup atau cakupan materi yang 

menjadi bahan kajian yang digunakan sebagai pembatas dalam penyampaian 

materi. Pada jenjang sekolah dasar IPS dibatasi sampai pada gejala dan masalah 

sosial yang dapat dijangkau seperti geografi, ekonomi, sejarah. Terutama gejala 
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atau masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat di sekitar peserta 

didik. 

Ruang lingkup IPS berdasarkan Permendikbud No 21 tahun 2016 Tentang 

 
Standar Isi 

 
1)  Keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu 

 
2)  Perubahan  masyarakat  Indonesia  pada zaman pra aksara,  zaman Hindu- 

Buddha dan zaman Islam, zaman penjajahan dan tumbuhnya semangat 

kebangsaan, masa pergerakan kemerdekaan sampai dengan awal reformasi. 

3)  Jenis dan fungsi kelembagaan sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam 

masyarakat. 

4)  Interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. 

 
2)      Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar IPS 

 
Dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada KD 3.3 dan 4.3 karena 

sesuai dengan apa yang akan diteliti. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi 

Keterampilan dirumuskan pada Tabel 2.3 sebagai berikut ini: 
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Tabel 2.3.  Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

3.    Memahami    pengetahuan    faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

pada tingkat dasar dengan cara 

mengamati, menanya, dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, serta benda-benda yang 

dijumpainya di rumah,  di sekolah, dan 

tempat bermain. 

3.3  Menganalisis  peran  ekonomi 

dalam upaya menyejahterakan 

kehidupan masyarakat di bidang 

sosial dan budaya untuk 

memperkuat  kesatuan  dan 

persatuan bangsa. 

4.Menyajikan  pengetahuan  faktual  dan 

konseptual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis, dan kritis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan berakhlak mulia. 

4.3    Menyajikan    hasil    analisis 

tentang  peran  ekonomi  dalam 

upaya menyejahterakan kehidupan 

masyarakat di bidang sosial dan 

budaya  untuk  memperkuat 

kesatuan dan persatuan bangsa. 

Sumber: Lampiran Permendikbud No. 24 tahun 2016 
 

Fokus penelitian ini pada materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi yang 

diajarkan pada kelas V SD semester genap. 

 

 
 

2.3      Kerangka Berpikir 
 

Berdasarkan penyajian deskripsi teoritik dapat disusun kerangka berpikir untuk 

memperjelas arahan dan maksud penelitian. Kerangka berfikir ini disusun 

berdasarkan variabel yang dipakai dalam penelitian yaitu: penerapan model role 

playing berbasis pendekatan entrepreneurial pedagogy dalam meningkatkan 

pemahaman konsep dan menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan peserta didik. 

Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah dasar sangat penting 

mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup bermasyarakat, karena di masa 

yang akan datang peserta didik akan dihadapkan pada kehidupan masyarakat global 

yang dinamis. 
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Peserta didik tidak hanya mampu menguasai teori-teori tetapi juga harus 

mau dan mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan 

sehari-hari. Pendidikan yang demikian diarahkan pada pembentukan karakter 

kewirausahaan (Khoerunnisa, 2016:46). Terlebih lagi dengan perkembangan 

ekonomi global dewasa ini menyebabkan keberadaan ilmu sosial semakin penting 

di antara tantangan dan perlunya pengembangan kecakapan hidup dan tantangan 

dalam menghadapi era reformasi industri 4.0 dan Masyarakat Ekonomi Asean, 

memerlukan pengembangan keterampilan (skills) dan menumbuhkan nilai-nilai 

kewirausahaan kepada peserta didik. 

Ketidaktahuan guru mengenai proses pembelajaran yang bermakna dan 

efektif menjadikan proses belajar mengajar yang terjadi kurang maksimal, hal ini 

terlihat pada proses mengajar guru yang masih saja menggunakan ceramah dan 

Teaching Center Learning sebagai metode yang digunakan untuk menyampaikan 

materi. Tidak heran apabila pemahaman konsep peserta didik rendah, terkhusus 

pada materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Guru belum memaksimalkan 

sebuah pembelajaran yang inovatif di mana peserta didik tidak hanya mengetahui 

tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi tetapi memahami makna 

pembelajaran kegiatan ekonomi, serta menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan 

yang menjadi salah satu manifestasi di masa depan. 

Kurangnya pengetahuan guru tentang pemanfaatan materi pembelajaran 

dalam menumbuhkan nilai-nilai kewirausahan menjadikan materi jenis-jenis usaha 

dan kegiatan ekonomi tidak memiliki makna karena peserta didik hanya menghafal 

dan belum memahami makna sesungguhnya di tambah tidak ada praktik nyata. 



57  
 
 
 
 
 

 

Ekonomi adalah salah satu materi yang terkait upaya pemenuhan kebutuhan 

manusia dan sumber daya yang terbatas (Sinaga, 2016: 367). Konteks pembelajaran 

yang terkait dengan permasalahan manusia tentunya membutuhkan sebuah model 

pembelajaran yang sesuai perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Sesuai 

dengan permasalahan di atas, kegiatan belajar mengajar dengan materi jenis-jenis 

usaha dan kegiatan ekonomi serta model pembelajaran role playing akan 

memberikan dampak yang positif bagi peserta didik. 

Dengan pembelajaran role playing berbasis pendekatan entrepreneurial 

pedagogy peserta didik tidak hanya di tuntut untuk membangun sendiri 

pengetahuan melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar dan 

meningkatkan pemahaman konsep  dan  menumbuhkan nilai-nilai kewirausahan 

peserta didik yang berdampak pada pencarian jati diri siswa itu sendiri.  Peserta 

didik yang memiliki nilai kewirausahaan akan mampu memiliki masa depan yang 

sukses karena memiliki sikap kreatif, kerja sama dan mandiri yang dibutuhkan di 

masa depan untuk mampu bersaing secara global baik dalam pengetahuan maupun 

keterampilan. 

Pembelajaran role playing berbasis pendekatan entrepreneurial pedagogy 

memberikan dampak terhadap kehidupan peserta didik baik di dalam maupun di 

luar sekolah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Breghall et al 

(2013) yang menyatakan bahwa metode pembelajaran role playing telah 

memberikan peserta didik kesempatan untuk menempatkan teori dalam praktik dan 

memberikan  kesempatan  peserta  didik  untuk  melatih  keterampilan  wirausaha 
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berlatih dalam kehidupan nyata dan memberikan untuk refleksi diri yang peserta 

didik melakukan untuk mencapai perasaan percaya diri, kesuksesan dan motivasi. 

Diperkuat oleh Shavinina (2008) bahwa penanaman nilai-nilai 

kewirausahan tidak hanya untuk menciptakan seorang pebisnis tetapi lebih kepada 

manifestasi masa depan, berdasarkan karakteristik sesorang yang memiliki nilai- 

nilai kewirausahaan yang mampu menjamin seseorang tersebut sukses, walaupun 

pernah mengalami kegagalan. Model role playing berbasis pendekatan 

entrepreneurial pedagogy diterapkan dengan memberikan peserta didik atau 

kelompok sebuah naskah atau skenario yang akan dimainkan sesuai dengan tema 

pembelajaran. 

Dengan pembelajaran yang dibuat senyata mungkin memadukan pengalaman 

nyata yang dimiliki siswa dengan pengetahuan yang diperoleh mampu 

meningkatkan keberhasilan tingkat pemahaman konsep dan nilai-nilai 

kewirausahaan yang tumbuh (Naufalin, 2016). Guru dan peserta didik menyiapkan 

property misalnya menghiasi meja pedagang, mendesain kelas menjadi sebuah 

distrik usaha-usaha seperti di lingkungan sekitar yang akan menunjang keberhasilan 

model role playing berbasis pendekatan entrepreneurial pedagogy. Peserta didik 

sudah membaca naskah tersebut sebelum hari H sehingga peserta didik sudah 

memahami peran dan kebutuhan role playing. Harapannya dengan pembelajaran 

ini peserta didik dapat menemukan nilai, makna dan keyakinan atas apa yang 

sedang pelajari serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan perlu membantu peserta didik menjadi warga yang bertanggung jawab 
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dan mampu bersaing secara global serta menyejahterakan diri sendiri, masyarakat 

 
dan negara. 

 

Kondisi awal: 
 

1.    Kurangnya interaksi guru dan peserta didik 
2.    Pembelajaran kurang bermakna dan menarik 

3.    Peserta didik cenderung pasif. 

4.    Pemahaman konsep rendah. 

5.    Belum tumbuhnya nilai-nilai kewirausahaan peseta 
 

 
role playing adalah model pembelajaran yang menjadikan bermain peran 

sebagai proses pembentukan pengetahuan peserta didik selama proses 

pembelajaran dengan mengaplikasikan teori dan praktik secara sistematis 
 
 

 
Model role playing berbasis pendekatan entreprenurial pedagogy : 

 

1.    Pembelajaran berpusat kepada peserta didik 
2.    Pembelajaran menyenangkan dan behubungan dengan kehidupan nyata 

3.    Pemahaman konsep kegiatan ekonomi peserta didik meningkat 

4.    Nilai-nilai kewirausahaan peserta didik tumbuh 

    

Kelemahan: 
 

Pembelajaran 

membosankan, 

peserta didik pasif 

 

Kelas 

kontrol 

 

Kelas 

eksperime 

Kelebihan: 
 

Pembelajaran 

menyenangkan, 

terjadi interaksi 

tidak ada interaksi 

dua arah, rendahnya 

pemahaman konsep 

Pretest                      Pretest dua arah, 

pemahaman 

konsep meningkat 

dan belum 

terintegrasi dengan 

nilai-nilai 

Posttest 

tanpa 

perlakuan 

Posttest 

setelah 

perlakuan 

karena siswa 

berperan secara 

langsung dan 

kewirausahaan                      sudah terintegrasi 

dengan nilai-nilai 

kewiraushaan 
 

 

Hasil posttes kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol, hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan model role playing berpendekatan 

entrepreneurial pedagogy lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep 

kegiatan ekonomi dan menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan pada peserta 

didik kelas 5 SDN 1 Pelemkerep. 
 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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2.4      Hipotesis 
 

Dalam suatu penelitian hipotesis mempunyai peranan penting di dalam memberikan 

arah dan tujuan yang tegas bagi peneliti dan memberikan bantuan dalam penentuan 

arah penelitian. Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1.   Penerapan model role playing berbasis pendekatan entrepreneurial pedagogy 

efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep pada peserta didik kelas V 

di SDN 1 Pelemkerep. 

2.   Penerapan model role playing berbasis pendekatan entrepreneurial pedagogy 

efektif dalam menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan pada peserta didik 

kelas V di SDN 1 Pelemkerep. 
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BAB V 
 

 

PENUTUP 
 
 
 
 
 

 

5.1 Simpulan 
 

 

Berdaarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan tentang 

keefektifan role playing berbasis pendekatan entrepreneurial pedagogy terhadap 

pemahaman dan nilai-nilai kewirausahaan di sekolah dasar. Secara rinci simpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1) Penerapan model role playing berbasis pendekatan entreprenerial pedagogy 

efektif terhadap peningkatan pemahaman konsep. Hal ini dibuktikan pertama 

dengan perolehan nilai uji klasikal dengan perolehan ketuntasan klasikal 

sebesar 97,2 % pada kelas eksperimen sedangkan kelas kontrol sebesar 82,5%. 

Kedua dibuktikan dengan uji independent sample t-test memiliki nilai 

distribusi t diperoleh t hitung  > t tabel  yaitu 6,06 > 1,99 dan berdasarkan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Mengacu pada pengambilan keputusan, 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya Rata-rata 

pemahaman konsep peserta didik dengan pembelajaran role playing berbasis 

pendekatan entrepreneurial pedagogy lebih baik dari rata-rata pemahaman 

konsep peserta didik dengan pembelajaran ekspositori. Ketiga dapat di lihat 

dari uji paired sample t-test memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang 

artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Mengacu pada pengambilan keputusan, 
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maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya rata-rata 

nilai peningkatan pemahaman konsep peseta didik dengan role playing 

berbasis pendekatan entrepreneurial pedagogy   lebih baik dari rata-rata 

pemahaman konsep peserta didik dengan pembelajaran ekspositori. Keempat 

dapat di lihat melalui perolehan nilai N-Gain kelas eksperimen yang berada 

pada kategori tinggi dengan skor mencapai 0,73. Nilai N-Gain tersebut lebih 

tinggi dari perolehan nilai N-Gain pada kelas kontrol yang berada pada kategori 

rendah dengan skor 0,25. 

2)  Penerapan model role playing berbasis pendekatan entrepreneurial pedagogy 

efektif dalam menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaanl. Hal ini dibuktikan 

dengan perolehan nilai angket setelah diberi perlakuan terhadap kedua kelas 

dan dilakukan uji independent sample t-tes dengan daftar distribusi t diperoleh 

t hitung > t tabel yaitu 9,343 > 1,99 dan berdasarkan nilai signifikansi sebesar 0,000 

< 0,05. Mengacu pada pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya rata-rata nilai-nilai kewirausahaan peserta 

didik dengan role playing berbasis pendekatan entrepreneurial pedagogy lebih 

baik dari rata-rata nilai-nilai kewirausahaan peserta didik dengan pembelajaran 

ekspositori. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan data observasi pada kelas 

eksperimen. Pada pertemuan pertama samap ketiga nilai-nilai kewirausahaan 

terus tumbuh dan berkembang dalam proses pembelajaran hal ini dapat di lihat 

dari perolehan skor observasi pada pertemuan pertama sebesar 38,9 %, 

pertemuan kedua sebesar 63,5%, dan pertemuan ketiga sebesar 93,8%. 
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Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran role 

playing berbasis pendekatan etrepreneurial pedagogy lebih efektif dalam 

meningkatkan pemahamana konsep dan nilai-nilai kewirausahaan. 

 

5.2 Saran 
 
 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

peneliti menyatakan: 

 

1.   Penggunaan pendekatan entrepreneurial pedagogy membantu guru dalam 

membuat sintak pembelajaran untuk dapat mengintegrasikan nilai-nilai 

kewirausahaan pada setiap mata pelajaran. 

2. Proses pembelajaran menggunakan role playing berbasis pendekatan 

entrepreneurial pedagogy mampu memberikan dampak positif terhadap 

kognitif, sikap dan keterampilan peserta didik diantaranya peserta didik 

mampu meningkatkan    pemahamannya,    meningkatkan   keterampilan 

berkomunikasi, kepemimpinan, bertanggung jawab pada setiap tugas, 

memiliki dan merencanakan tujuan pembelajaran dan tumbuhnya nilai-nilai 

kewirausahaan yang tercermin melalui tingkah laku sehari-hari. 

3.   Penggunaan role playing berbasis pendekatan entrepreneurial pedagogy 

memberikan pengalama langsung kepada peserta didik bagaimana menjadi 

seorang wirausahaa, produsen, maupun konsumen dalam kegiatan ekonomi. 

4. Untuk  sekolah-sekolah  di  lingkungan  kegiatan  ekonomi  dapat 

menggunakan cara sederhana agar peserta didik memahami tentang 

kegiatan ekonomi yaitu dengan penggunaan model pembelajaran inovatif 
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seperti role playing berbasis pendekatan entrepreneurial pedagogy yang 

mampu menjembatani antara pengetahuan dan pengalaman kehidupan 

sehari-hari peserta didik yang digunakan selama proses belajar. 

5.   Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan instrumen yang lebih detail, 

penambahan variabel tertentu agar menjadi lebih kompleks dan bernilai 

ilmiah. 
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