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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang  

Salah satu pelaksanaan pendidikan adalah pendidikan di sekolah. 

Sekolah berperan dalam meningkatkan aspek, kognitif, afektif dan 

psikomotorik yang dimiliki siswa. Idealnya pendidikan yang diberikan 

mencangkup ketiga aspek tersebut. American Library Association  dalam 

menjelaskan bahwa pada abad 21 ini keterampilan yang diperlukan adalah (1) 

life and career skills, (2) learning and innovation skills, dan (3) Information 

media and technology skills. Tujuan pendidikan yang diharapkan dan 

keterampilan yang diperlukan siswa akan terpenuhi jika ketiga aspek 

terpenuhi.  

Pembelajaran di sekolah bertujuan untuk mengembangkan berbagai 

potensi yang ada pada diri siswa. Aspek sosial, pendidikan, dan budaya 

merupakan konsep yang penting dipelajari oleh siswa di sekolah. Sayangnya, 

proses pendidikan yang berlangsung saat ini banyak ditonjolkan pada aspek 

kognitif. Risaniatin Ningsih & Pratikto(2012: 595-596) dalam penelitiannya 

menjelaskan pembelajaran sekarang beriorentasikan sekedar untuk 

mendapatkan nilai yang bagus dan menyebabkan siswamementingkan 

memperoleh nilai yang baik dan dapat lulus ujian. Dengan orientasi seperti itu 

kemampuan kognitif yang ditonjolkan dan menjadi prioritas dan 

menyampingkan aspek afektif serta psikomotorik.  
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Pembelajaran di sekolah merupakan salah satu sarana untuk 

membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Manusia yang Indonesia 

seutuhnya merupakan manusia yang mengenai diri dan lingkungan. 

Pembelajaran berperan dalam menanamkan berbagai hal yang bermakna bagi 

kehidupannya. Kegitan tersebut perlu dikembangkan sedemikian rupa 

sehingga potensi siswa dapat tersalurkan dengan optimal dan dapat bermakna. 

Maksud dari pembelajaran yang bermakna bagi siwa merupakan pembelajaran 

yang dapat membangun siswa untuk dapat mengaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari serta dapat mengetahui kondisi lingkungan budaya di sekitar dan 

dapat membentuk karakter yang baik. Tapi pada kenytaannya pendidikan 

sekarang terfokus pada capaian kognitif.   

Sikap dan karakter  merupakan aspek yang harus dikembangkan di 

sekolah disamping kognitif. Kurikulum 2013 idak hanya menciptakan siswa 

untuk dapat memiliki aspek kognitif yang bagus, namun juga menciptakan 

siswa untuk memiliki karakter yang baik. Mulyasa (2014:6-7) menjelaskan 

kurikulum 2013 menjelaskan jika pendidikan dengan kurikulum 2013 lebih 

ditekankan pada pendidikan karakter siswa, terutama pada pendidikan dasar 

dan akan menjadi fondsi bagi jenjang berikutnya. Salah satu sikap yang 

terpenting dalam kehidupan adalah sikap kerjasama. Kerjasama merupakan 

salah satu  karakter yang perlu ditanamkan dalam pembelajaran. Wulandari, 

Arifin, & Irmawati, (2015) menjelaskan kerjasama adalah hal yang penting 

dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam budaya demokratis. 
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Kerjasama merupakan salah satu indikator dari perilaku sosial yang 

diantaranya adalah tanggung jawab, peduli pada oranglain, bersikap terbuka, 

dan kreativitas. Kerjasama merupakan sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan 

secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan 

bersama. Berdasarkan penelitian Silvy,. et al (2016) jika kerjasama 

memberikan dampak positif terhadap huungan sosial siswa dengan 

lingkungan.  

Selain sikap kerjasama, pemahaman konsep juga menjadi perhatian 

dalam penelitian ini. Berdasarkan Observasi dan wawancara terhadap guru 

kelas di SD N 2 Tepusen dan SD N 1 Gandon siswa masih kurang memiliki 

sikap kerjasama dibuktikan dengan siswa lebih senang mendapatkan tugas 

secara individu dibanding berkelompok. Selain itu siswa juga kurang peka 

terhadap temannya yang belum bisa memahami materi.  Selain itu siswa juga 

kurang memaami konsep dalam kehidupan sehari-hari, padahal konsep 

tersebut sudah sering di temui siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ini 

disebabkan karena guru di SD tersebut masih sering menggunakan ceramah 

dalam pembelajaran dan siswa hanya mencatat apa yang disampaikan oleh 

guru. 

Penyampaian materi dalam proses pembelajaran haruslah 

menyenangkan supaya siswa lebih antusias dan lebih memahami pelajaran. 

Disamping itu, pembelajaran juga harus dapat meningkatkan pemamahaman 

siwa terhadap kandungan materi dengan baik. Pemahaman konsep diperlukan 
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siswa supaya mereka mampu memahami konsep yang diajarkan serta mampu 

mengerti berbagai persoalan dalam keseharian. Untuk dapat mencapai hal 

tersebut, diperlukan kerja keras dari guru agar dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep. Penggunaan model yang sesuai dengan pembelajaran 

diharapkan mampu menjembatani pencapaian tujuan tersebut. 

Salah satu masalah yang ada dalam pembelajaran adalah kurang 

kreatifnya guru dalam memberikan materi pembelajaran. Kurangnya 

pemahaman tersebut dikarenakan penggunaan Model dan model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru yang monoton dan kurang tepat.  Mansor, Halim, & 

Osman (2010) menjelaskan salah satu alasan kurangnya pemahaman  di 

kalangan siswa adalah menggunakan model pengajaran atau strategi yang 

tidak efektif untuk memberikan penjelasan. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SD N 1 Gandon dan 

SD N 1 Tempuran masih banyak guru yang masih mengajar dengan 

mendominasi kegiatan belajar siswa dengan ceramah dalam menyampaikan 

mengenai konsep pada siswa. Tidak sedikit guru yang cenderung duduk di 

depan, mejelaskan secara klasikal, dan siswa diminta mencatat. Pembelajaran 

yang monoton tersebut memberikan rasa bosan pada siswa, dan cenderung 

kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Masih banyak guru yang 

hanya mengeejar target kognitif, ditambah adanya ujian nasional yang 

memaksa sekolah materi pelajaran untuk menghadapi ujian. Di dalam 

pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 seperti sekarang yang 
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diarahkan menggunakan tematik integratif banyak model yang bisa digunakan 

dalam pembelajaran untuk mendapatkan pemahaman serta menanmkan sikap. 

salah satunya adalah pembelajaran dengan menggunakan model problem 

based learning dan role playing. Guru sebenarnya sudah mengetahui model 

PBL dan role playing namun belum diterapkan karena masih kebingungan. 

Problem based learning adalah model yang menggunakan pendekatan 

instruksi student-centered di kelas. Pembelajaran ini memberikan memberikan 

ruang bagi siswa untuk belajar melalui upaya penyelesaian masalah dalam 

kehidupan sehari-hari untuk mengkonstruksi pengetahuan. Ditambah lagi 

pembelajaran dengan membangun pemahan konsep melalui penyelidikan dan 

pemecahan masalah dalam keseharian sehingga dapat membentuk pemhaman 

konsep siswa.   

Problem based learning merupakan pembelajaran yang membangun 

pengetahuan siswa berdasarkan pada masalah yang terjadi di Linkungan 

sekitar.  Berdasarkan permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari, 

model PBL dapat dirancang dalam konsep pembelajaran di kelas  agar leboh 

efektif. Kefektifan PBL dalam pembelajaran diungkapkan oleh Levin (2001: 

6) yang menjelaskan PBL menggunakan masalah dalam kehidupan digunakan 

sebagai sarana untuk memotivasi siswa supaya siswa dapat mengenali dan 

dapat memelajari sebuah konsep serta menggali pemikiran mereka untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi.  
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Problem based learning  adalah pembelajaran yang membangun 

konsep dengan masalah kehidupan sehari-hari sebagai dasar dalam 

mengembangan proses pembelajaran. Keefektifan PBL dalam pembelajaran 

diungkapkan oleh Huang & Foreign (2013: 126) Pembelajaran dengan 

menggunakan PBL dapat meningkatkan aspek kognitif siswa dan membangun 

kerjasama siswa dalam pembelajaran. Problem based learning dapat 

digunakan sebagai model yang tepat dalam pembelajaran karena PBL dapat 

memberikan dampak positif bagi siswa. Sikap yang diharapkan tumbuh dan 

menunjang kehidupan juga dapat tumbuh dengan menggunakan PBL. 

Selain PBL, model yang dapat digunakan untuk menanankan karakter 

dan konsep adalah role playing. Model role playing berguna dalam 

menanamkan nilai karakter dan konsep siswa. Role playing adalah model 

pembelajaran didalam pembelajarannya siswa memainkan peran para tokoh 

dan saling bekerjasama untuk menyusun cerita serta mempraktekan secara 

bersama-sama. Role playing merupakan salah satu model pembelajaran yang 

mengarahkan siswa kepada masalah-masalah yang ada dalam kehidupan dan 

hubungan antar manusia. Peran yang dimainkan tersebut menggambarkan 

berbagai tokoh yang perwatakan dan karakter nya ada pada kehidupan sehari-

hari. 

Sementara Role playing memiliki kegunaan dalam mengembangkan 

karakter siswa. dengan role playing siwa diharapkan mampu mrmprktikkan 

dan memerenkan cerita. Proses dalam pembelajaran ini tidak dapat dilakukan 
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secara individu. Siswa dengan dibantu guru membuat kelompok, membagi 

tugas hingga mengevaluasi serta menyimpulkan pembelajaran supaya tidak 

terjadi kesalahan dalam pemahaman siswa. Berdasarkan wawancara salah satu 

guru di kecamatan Kaloran, guru masih sering menggunakan penyampaian 

secara klasikal untuk menyampaikan materi dalam  pelajaran. 

Role playing dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari siswa 

memuat unsur pengenalan dari berbagai konsep manusia, seperti jenis 

pekerjaan, hak dan kewajiban, SDA dan gaya dan energi yang ada di sekitar 

lingkungan. Dalam pembelajaran dengan pembelajaran tentang ehidupan 

sehari-hari,  role playing dapat meningkatkan pemahaman siswa dari berbagai 

perspektif tentang hal tersebut. Westrup & Planander (2013) mengatakan 

“role-playing supports the students by stimulating them to understand the 

issue from various perspective”.  Dalam  hal ini, pemebelajaran menggunakan 

role playing akan menstimulasi siswa dalam  memahami dari berbagai 

berbagai isu dalam berbagai sudut pandang. 

Bukan hanya konsep yang harus dikuasai siswa namun juga sikap 

yang baik juga harus siswa miliki. Role playing dapat menjadi salah satu 

model pembelajaran yang efektif untuk menanamkan sikap kerjasama siswa. 

Role playing merupakan model yang dilakukan dengan menggunakan 

kelompok. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil dari berdiskusi, memainkan 

peran hingga menyimpulkan. Dengan bekerja bersama kelompok siswa 

diharapkan mampu untuk saling berdiskusi dan bekerjasama. Hou (2012:219) 



8 
 

menemukan bahwa kegiatan diskusi yang menentukan peran simulasi yang 

berbeda dapat membantu siswa mencapai tingkat komunikasi dan kerja sama 

tertentu, dan dapat mengembangkan kemampuan komunikasi mereka. 

Pembelajaran dengan role playing dapat memberikan pengaruh yang 

positif bagi siswa untuk menanamkan keterampilan sosial dan karakter. 

Awbrey et.al  (2008: 18) menjelaskan pembelajaran dengan role playing akan 

terasa lebih mudah mudah dan lebih bermanfaat untuk mengajarkan 

keterampilan sosial: seperti rasa hormat, tanggung jawab, ketekunan, kerja 

sama, penerimaan, kejujuran, dan kepercayaan. Role playing mengandung  

pemodelan, sehingga siswa  dapat berhubungan dengan karakter dalam cerita 

dalam kehidupan mereka sendiri. Dalam  

Problem based learning merupakan model yang berguna sebagai 

model yang mengkonstruk pemikiran siswa dalam keseharian. Masalah yang 

ditemui siswa dalam kehidupan sehari hari dapat digunakan untuk 

membangun pengetahuannya. Disamping itu, interaksi siswa dalam kelompok 

melalui model ini dapat berperan dalam membangun nilai-nilai kerjasama 

untuk ditanamkan pada siswa. Role playing merupakan model yang 

didalamnya menutut siswa untuk memainkan peran. Kerjasama dapat 

ditanamkan dengan model bermain peran. Disamping itu, role playing juga 

memberikan pemahaman terhadp konsep-konsep untuk siswa dapat mengenal 

dan memahami materi dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. 

PBL dan role playing merupakan model yang dapat digunakan oleh guru 
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dalam membangun pemahaman konsep siswa, sekaligus meningkatkan 

karakter kerjasama siswa. Berdasarkan teori di atas penelitian ini bermaksud 

menguji pengaruh PBL dan role playing terhadap kerjasama dan pemahaman 

konsep siswa. 

B. Indentifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 

berbagai masalah sebagai berikut:  

1. Masih rendahnya kemampuan kerjasama. 

2. Pembelajaran hanya berorientasikan pada nilai. 

3. Siswa terlihat bosan dan tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajar.  

4. Penyajian materi pelajaran yang kurang variatif yaitu penyampaian materi 

masih konvensional sehingga mengakibatkan siswa jenuh dan tidak 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran, hal ini memungkinkan tujuan 

pembelajaran tidak tercapai dengan baik.   

5. Kurangnya pemahaman konsep siswa. 

6. Model role playing belum digunakan secara optimal oleh guru dalam 

proses pembelajaran. 

7. Belum diketahuinya pengaruh PBL terhadap kerjasama dan pemahaman 

konsep. 

8. Belum diketahuinya pengaruh role playingterhadap kerjasama dan 

pemahaman konsep. 
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C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada 

pengaruh model PBL dan role playing terhadap kerjasama dan pemahaman 

konsep siswa. 

D. Rumusan Masalah  

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar nelakang, identifikasi masalah, 

dan fokus penelitian, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.  

1. Bagaimana pengaruh PBL terhadap kerjasama siswa SD kelas IV di 

Kecamatan Kaloran, Temanggung? 

2. Bagaimana pengaruh PBL terhadap pemahaman konsep pada siswa 

SD  kelas IV di Kecamatan Kaloran, Temanggung 

3. Bagaimana pengaruh PBL terhadap kerjasama dan pemahaman konsep 

siswa kelas IV di Kecamatan Kaloran, Temanggung? 

4. Bagaimana pengaruh role playing terhadap kerjasama siswa kelas IV 

di Kecamatan Kaloran, Temanggung? 

5. Bagaimana pengaruh role playing terhadap pemahaman konsep siswa 

kelas IV di Kecamatan Kaloran, Temanggung? 

6. Bagaimana pengaruh role playing terhadap kerjasama dan pemahaman 

konsep siswa kelas IV di Kecamatan Kaloran, Temanggung? 

7. Perbedaan pengaruh antara problem based Learning (PBL) dan role 

playingterhadap kerjasama dan pengusaan konsep siswa kelas IV di 

kecamatan Kaloran, Temanggung? 
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E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilaksanakan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pengaruh PBL terhadap kerjasama siswa kelas 

IV di Kecamatan Kaloran, Temanggung. 

2. Untuk mendeskripsikan pengaruh PBL terhadap pemahaman konsep 

pada siswa kelas IV di Kecamatan Kaloran, Temanggung. 

3. Untuk mendeskripsikan pengaruh PBL terhadap kerjasama dan 

pemahaman konsep siswa kelas IV di Kecamatan Kaloran, 

Temanggung. 

4. Untuk mendeskripsikan pengaruh role playing terhadap kerjasama 

siswa kelas IV di Kecamatan Kaloran, Temanggung. 

5. Untuk mendeskripsikan pengaruh role playing terhadap pemahaman 

konsep siswa kelas IV di Kecamatan Kaloran, Temanggung. 

6. Untuk mendeskripsikan pengaruh role playing terhadap kerjasama dan 

pemahaman konsep siswa kelas IV di Kecamatan Kaloran, 

Temanggung? 

7. Untuk mendeskripsikan pengaruh antara problem based Learning 

(PBL) dan role playingterhadap kerjasama dan pengusaan konsep 

siswa kelas IV di kecamatan Kaloran, Temanggung. 
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F. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bsik yang 

bersifat praktis maupun teoritis,  

1. Secara teoritis  

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukandaam 

memilih model pembelajaran guna menanamkan kerjasama dan 

meningkatkan pemahaman konsep.   

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya 

yang berkatan dengan pengaruh problem based learning dan role 

playing terhadap kerjasama dan pemahaman konsep. 

2. Secara praktis   

a. Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman siswa 

bahwa PBL dan role playing dapat membantu siswa dalam meningkatkan  

kerjasama dan  penguasaan konsep pada tema cita-citaku. 

b. Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi 

guru dalam hal pemilihan model mengajar, dalam upaya pengembangan 

kerjasama dan penguasaan konsep. 

 

 


