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ABSTRAK 
 

 
TRI AGUSTIANTO. Upaya Meningkatan Prestasi Belajar IPS Melalui Metode 
Bermain Peran Pada Siswa Kelas VA SD Negeri Kembangan Bambanglipuro 
Bantul  Tahun Ajaran 2012. Skripsi. Yogyakarta.  Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, 2012. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya 
Meningkatan Prestasi Belajar IPS Melalui Metode Bermain Peran Pada Siswa 
Kelas VA SD Negeri Kembangan Bambanglipuro Bantul Tahun Ajaran 2012. 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kembangan Bambanglipuro Bantul, 
dengan subyek penelitian siswa kelas VA yang berjumlah 14 orang. Prosedur 
dalam penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dengan langkah-
langkah meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Metode 
pengumpulan data menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data 
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan 
menggunakan rata-rata dan persentase ketuntasan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan ada peningkatan prestasi belajar IPS pada 
siswa kelas VA SD Negeri Kembangan Bambanglipuro Bantul. Hal ini dibuktikan 
dengan melihat nilai ulangan harian sebelum tindakan, Siklus I, dan Siklus II. 
Nilai rata-rata ulangan harian sebelum tindakan 58,21 dengan ketuntasan 14,28%, 
Siklus I nilai rata-rata 68,14 dengan ketuntasan 64,28%, sedangkan pada siklus II 
nilai rata-rata 75,57 dengan ketuntasan 85,71% Dengan melihat hasil tersebut 
maka dapat dinyatakan bahwa ada peningkatan prestasi belajar IPS dengan 
menggunakan metode bermain peran pada siswa kelas VA SD Negeri Kembangan 
Bambanglipuro Bantul Tahun Ajaran 2012. 
 
Kata kunci : prestasi belajar, metode bermain peran, IPS 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

          Pendidikan merupakan usaha sengaja dan terencana untuk membantu 

meningkatkan perkembangan potensi bagi manusia agar bermanfaat bagi 

kepentingan hidupnya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. 

Pendidikan juga membantu manusia dalam mengembangkan dirinya sehingga 

mampu menghadapi segala macam tantangan dan hambatan yang ada. Pada 

zaman sekarang sistem pendidikan semakin berkembang, perkembangan 

zaman tersebut secara tidak langsung menuntut suatu bangsa untuk memiliki 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap untuk menghadapi segala macam 

tantangan yang di bawa oleh perkembangan zaman itu sendiri. 

          Pendidikan selalu mengalami pembaharuan dalam rangka mencari 

struktur kurikulum, sistem pendidikan dan metode pengajaran yang efektif 

dan efisien. Upaya tersebut antara lain peningkatan sarana dan prasarana, 

peningkatan mutu para pendidik dan peserta didik serta perubahan dan 

perbaikan kurikulum. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di 

masa mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi 

peserta didik, sehingga yang bersangkutan mampu memiliki dan memecahkan 

problema pendidikan yang dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh potensi 

nurani maupun potensi kompetensi peserta didik. 

           Konsep pendidikan tersebut terasa semakin penting ketika seseorang 

harus memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja, karena yang 
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bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk 

menghadapi problema yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari saat ini 

maupun yang akan datang. Sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga 

pendidikan idealnya harus mampu melakukan proses edukasi, sosialisasi, dan 

transformasi. Dengan kata lain, sekolah yang bermutu adalah sekolah yang 

mampu berperan sebagai proses edukasi (proses pendidikan yang 

menekankan pada kegiatan mendidik dan mengajar), proses sosialisasi 

(proses bermasyarakat terutama bagi anak didik), dan wadah proses 

transformasi (proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik/ lebih 

maju). 

            Pendidikan sebagai proses belajar mengajar bertujuan untuk 

mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri siswa secara optimal baik 

kognitif, afektif maupun psikomotorik. Salah satu masalah pengajaran di 

sekolah-sekolah adalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan 

berfikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan 

anak untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan 

menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi 

yang diingatnya itu untuk dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 

            Akibatnya ketika anak didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara 

teoritis tetapi mereka miskin aplikasi. Guru sebagai salah satu komponen 

yang sangat penting dalam proses pembelajaran memiliki peranan yang 

sangat besar, sebab keberhasilan pelaksanaan proses pendidikan sangat 
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tergantung pada guru sebagai ujung tombak. Oleh karena itu, upaya 

peningkatan kualitas pendidikan seharusnya dimulai dari pembenahan 

kemampuan guru. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru adalah 

bagaimana merancang suatu model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

atau kompetensi yang akan dicapai. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan mata pelajaran yang ada pada setiap jenjang pendidikan baik 

mulai sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi. 

           Undang-Undang Sisdiknas Pasal 37 menyatakan bahwa bahan kajian 

ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, 

dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial 

masyarakat. Dari hal tersebut maka dapat mengetahui arti pentingnya 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk disampaikan kepada 

peserta didik. 

           Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, pembelajaran IPS 

di SD Negeri Kembangan, Bambanglipuro, Bantul khususnya kelas VA 

belum menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran yang 

digunakan selama ini masih berpusat pada guru (Teacher centered) dan 

belum memenuhi indikator yang di tetapkan. Indikator keberhasilan dilihat 

dari prestasi belajar siswa, kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan di SD Negeri Kembangan adalah 70 untuk mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Kenyataan di lapangan dalam pembelajaran IPS 

yang mencapai nilai 70 masih sedikit dan persentase ketuntasan hanya 
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sebesar 14,28% dan rata-ratanya hanya mencapai 58,21. Berdasarkan fakta 

tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas proses pembelajaran dan 

peningkatan pencapaian prestasi pada mata pelajaran IPS. 

            Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain memperbaiki 

kegiatan pembelajaran yang selama ini berlangsung dengan menciptakan 

kegiatan belajar mengajar yang lebih interaktif, yang bisa membangun 

komunikasi dua arah yaitu antara guru dan siswa, maupun antar siswa dengan 

siswa. Tidak hanya guru yang melakukan pembelajaran pada siswa tapi siswa 

juga harus aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar 

informasi yang diterima benar-benar memberikan makna yang mendalam. 

Salah satu bentuk usaha guru dalam mengadakan perubahan pembelajaran 

adalah dengan penerapan metode belajar bermain peran. Berdasarkan latar 

belakang yang diuraikan di atas, Hal inilah yang mendasari diadakannya 

penelitian tindakan kelas mengenai upaya meningkatkan prestasi belajar IPS 

dengan metode bermain peran pada siswa kelas VA SDN Kembangan, 

Bambanglipuro, Bantul tahun 2011/2012. 

 

B. Identifikasi Masalah 

          Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat di 

identifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya pemahaman siswa pada pelajaran IPS. 

2. Guru masih menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan 

pelajaran IPS. 
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3. Masih rendahnya prestasi belajar siswa pada pelajaran IPS.  

4. Minimnya penggunaan alat bantu pembelajaran pada saat pelajaran IPS. 

C. Perumusan Masalah dan Cara Memecahkan Masalah 

1. Perumusan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang 

diungkap dalam penelitian adalah ” Bagaimanakah upaya meningkatkan 

prestasi belajar IPS melalui metode bermain peran pada siswa kelas VA 

SDN Kembangan, Bambanglipuro, Bantul?”. 

2. Cara Memecahkan Masalah 

             Untuk menjawab permasalahan di atas agar indikator 

keberhasilan dalam penelitian ini dapat tercapai, maka perlu dilakukan 

upaya pemechan masalah, antara lain adalah: 

a. Merancang suatu metode belajar yang dapat menarik minat siswa 

dalam mengikuti pelajaran melalui pemanfaatan metode belajar 

bermain peran yang diharapkan dapat membawa dampak positif 

dalam pembelajaran yaitu berupa peningkatan prestasi belajar, 

memiliki norma akademik, banyak relasi sosial, penghargaan terhadap 

waktu, dan suka memberi pertolongan terhadap orang lain. 

b. Memanfaatkan penggunaan metode pembelajaran sehingga 

pengetahuan yang diterima siswa tidak lagi bersifat abstrak. 

c. Memaksimalkan keterlibatan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 
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d. Meminimalisir penggunaan metode ceramah yang identik dengan 

pembelajaran berpusat pada guru (teacher centered) menjadi 

pembelajaran yang berorientasi pada siswa. 

 

D. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan 

penelitian ini adalah: 

Untuk meningkatkan prestasi belajar IPS melalui metode belajar bermain 

peran pada siswa kelas VA SDN Kembangan, Bambanglipuro, Bantul. 

 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai suatu 

pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya bidang 

pembelajaran IPS yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

2) Untuk menambah pengalaman belajar siswa dalam mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 
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b. Bagi Guru 

1) Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta menambah 

wawasan tentang pembelajaran Ilmu pengetahuan Sosial (IPS). 

2) Meningkatkan profesiaonalitas kinerja guru dalam mengajar. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

khususnya siswa kelas VA SDN Kembangan, Bambanglipuro, Bantul 

melalui pemanfaatan metode bermain peran. 

d. Bagi Peneliti 

1) Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam hal 

penelitian dan pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) di sekolah khususnya tentang metode bermain peran. 

2) Untuk melengkapi salah satu syarat meraih gelar sarjana 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. 


