
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa

Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan fungsi

pendidikan nasional, maka peran guru sebagai fasilitator akan turut

menentukan keberhasilan dalam misi pendidikan dan pembelajaran disekolah.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang utama bagi setiap bangsa,

bahkan dapat dikatakan bahwa kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari

kemajuan pendidikan serta kemampuan memanfaatkan teknologi dengan

segala sistemnya dengan baik. Perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi

dewasa ini membawa dampak terhadap tuntutan kualitas kemampuan yang

seharusnya dicapai melalui proses pendidikan dan latihan.

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh perubahan dan pembaharuan dalam

segala unsur-unsur yang mendukung pendidikan. Adapun unsur tersebut

adalah siswa, kualitas guru, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang

proses kegiatan pembelajaran serta metode pembelajaran oleh guru dalam
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menyampaikan materi kepada siswa di kelas, dan lingkungan pendidikan.

Semua unsur tersebut saling berkaitan dalam mendukung tercapainya tujuan

pendidikan.

Suatu proses interaksi yang mempengaruhi siswa dalam mendorong terjadinya

belajar disebut pembelajaran. Keberhasilan dalam proses pembelajaran yang

dilaksanakan oleh guru dipengaruhi oleh faktor lingkungan, teman, keluarga,

tenaga pendidik, dan metode pembelajaran yang dipakai oleh guru dalam

proses pembelajaran motivasi, minat, perhatian, dan aktivitas siswa dalam

mengikuti pembelajaran di kelas.

Salah satu faktor keberhasilan dalam pembelajaran ialah aktivitas siswa.

Sardiman (2003: 100) mengemukakan sebagai berikut.

Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas belajar. Tanpa
adanya aktivitas, belajar itu tidak mungkin berlangsung dengan baik.
Aktivitas dalam proses belajar mengajar merupakan rangkaian
kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran,
bertanya hal-hal yang belum jelas, mencatat, mendengar, berfikir,
membaca, dan segala kegiatan yang dilakukan yang dapat
menunjang prestasi belajar.

Berdasarkan pendapat di atas aktifitas belajar siswa berkaitan erat dengan

hasil belajar. Singkatnya, semakin tinggi aktivitas belajar siswa maka semakin

baik hasil belajarnya. Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa

salah satu caranya ialah memilih model pembelajaran yang tepat dalam

pembelajaran oleh seorang guru. Selain itu, faktor yang dapat meningkatkan

aktivitas belajar siswa adalah adanya kerjasama serta hubungan baik antara
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guru dan siswa juga perhatian dari guru serta orangtua terhadap anak atau

siswa.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 12 Tahun

2007 yang dikutip Dirjen  Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga

Kependidikan (Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pembelajaran, 2008: 4-5)

disebutkan bahwa:

Secara umum kriteria keberhasilan pembelajaran adalah:

1) Keberhasilan siswa menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif,
tes sumatif, maupun tes ketrampilan yang mencapai tingkat
keberhasilan rata-rata 60%;

2) Setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar
kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kurikulum,
tingkat ketercapaian kompetensi ini ideal 75%; dan  ketercapaian
keterampilan

3) Vokasional atau praktik bergantung pada tingkat resiko dan tingkat
kesulitan. Ditetapkan idealnya sebesar 75 %. Pengukuran tingkat
keberhasilan proses pembelajaran sangat penting. Sedangkan kriteria
ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu
kompetensi dasar berkisar antara 0% - 100%. Kriteria ideal untuk
masing-masing indikator lebih besar dari 75%. Namun sekolah dapat
menetapkan kriteria atau tingkat pencapaian indikator, tetapi dengan
pertimbangan-pertimbangan tertentu satuan pendidikan dapat
menetapkan kriteria ketuntasan minimal dibawah 75 %. Penetapan
itu disesuaikan dengan kondisi sekolah.

Idealnya, kriteria pencapaian kompetensi yang ditetapkan adalah minimal 75%

dari nilai maksimal. Sebagai contoh, apabila nilai maksimal dalam suatu

evaluasi pembelajaran adalah 100 maka nilai minimal yang harus diperoleh

siswa untuk lulus adalah 75. Namun, penetapan tersebut bisa berubah

disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti kemampuan siswa dan guru serta
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ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di sekolah sebagai penunjang

dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan wawancara dengan siswa dan observasi yang dilakukan oleh

peneliti pada kelas VII i di SMP Negeri 1 Panengahan Kabupaten Lampung

Selatan pada hari Rabu 14 November 2012 pada saat proses pembelajaran

berlangsung, diketahui bahwa model pembelajaran yang sering digunakan

oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam proses pembelajaran masih

sering dengan model yang konvensional seperti ceramah diselingi tanya

jawab, memberikan contoh soal, latihan soal, dan diakhiri dengan pemberian

pekerjaan rumah (PR) pemberian tugas yang ada di buku pegangan siswa yaitu

lembar kerja siswa. Dalam proses belajar mengajar, kegiatan pembelajaran di

kelas didominasi oleh guru sehingga siswa kurang berperan aktif dalam proses

pembelajaran. Pada saat guru menyampaikan materi pelajaran, sebagian siswa

hanya mendengarkan saja. Siswa mau bertanya kepada guru jika diberi

stimulus. Siswa juga belum dibiasakan untuk mencari ilmu dengan usahanya

sendiri. Sehingga siswa kurang aktif dan aktivitas siswa rendah. Sedangkan

penggunaan sumber belajar sebagai salah satu alat bantu dalam penyampaian

materi juga belum maksimal digunakan oleh guru. Rendahnya aktivitas belajar

yang terjadi ini dalam proses pembelajaran berimbas kepada hasil belajar

siswa yangb belum mencapai kereteria ketuntasan minimal.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada

guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII i Semester Ganjil

di SMP Negeri 1 Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, diketahui

rendahnya hasil belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, hal ini
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terlihar dari hasil ulangan siswa tidak mencapai KKM yang telah ditentukan

hal tersebut dapat dilihat dari data nilai MID semester ganjil tahun pelajaran

2012/2013 sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Hasil Belajar Ulangan Mid Semester Ganjil Tahun Pelajaran
2012/2013 Kelas VII. i di SMP Negeri 1 Panengahan
Kabupaten Lampung Selatan

No. Interval
Nilai

Jumlah Siswa Presentase
(%)

Keterangan

1. 61 -75 15 41,66 % Tuntas
2. 51 - 60 14 38,88 % Belum Tuntas
3. 45 - 50 7 19,44 % Belum Tuntas

Jumlah 36

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, dapat

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas VII i SMP Negeri 1 Panengahan

Kabupaten Lampung Selatan masih rendah. Telah dijelaskan bahwa terdapat

faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa yang

berdampak pada hasil belajar yang rendah juga.  Salah satu faktor yang

disebutkan di atas yaitu guru masih menggunakan metode dan model

pembelajaran yang  bersifat tradisional.

Memilih model pembelajaran yang tepat adalah salah satu langkah yang harus

diambil oleh guru dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa yang

diharapkan akan berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. Seorang

guru dituntut untuk dapat melakukan perubahan dan berani melakukan inovasi

dalam mengemas materi semenarik mungkin bagi siswa dalam

pembelajarannya di kelas dengan menggunakan model pembelajaran yang

sesuai dengan materi yang akan disajikan kepada siswa. Guru yang dahulu
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menerapkan model pembelajaran secara tradisional yang berpusat pada guru

dituntut untuk melakukan perubahan dalam pembelajarannya dengan

menggunakan model pembelajaran yang lebih mengutamakan keaktifan

siswanya.

Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VII. i SMP Negeri

1 Panengahan peneliti memilih salah satu model pembelajaran yang tepat dan

diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan

model pembelajaran role playing. model pembelajaran role playing memang

memerlukan suatu persiapan yang harus terencana dan serta guru diharuskan

membuat suatu perencanaan yang baik dan matang sebelumnya, walaupun

dengan demikian model pembelajaran role playing dapat dilaksanakan

disemua jenjang pendidikanbaik dari tingkat sekolah dasar,  sekolah

menengah pertama maupun sekolah menengah atas.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan judul “ Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Melalui Model

Pembelajaran Role Playing Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas VII i SMP Negeri 1 Panengahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun

Pelajaran 2012/2013.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalahnya adalah

sebagai berikut:
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1. Hasil belajar siswa sebagian besar tidak mencapai KKM

2. Aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan rendah.

3. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru konvensional.

4. Keterbatasan kemampuan guru dalam memilih dan menggunakan metode

pembelajaran.

5. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang dapat menumbuhkan

minat atau aktivitas belajar siswa seperti model pembelajaran role playing.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada 1). Meningkatkan aktivitas

belajar siswa 2). Penggunaan model pembelajaran role playing.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka dapat dirumuskan masalah dalam

penelitian ini adalah “Bagaimana meningkatkan aktivitas hasil belajar siswa

melalui model pembelajaran role playing Pada mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan Kelas VII i SMP Negeri 1 Panengahan Kabupaten

Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan

dengan melihat peningkatan aktivitas belajar siswa melalui model
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pembelajaran role playing Pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas VII i SMP Negeri 1 Panengahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun

Pelajaran 2012/2013.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian tentang masalah meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui

model pembelajaran role playing Pada mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan Kelas VII i SMP Negeri 1 Panengahan Kabupaten

Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013, secara teoritis memperkaya

konsep-konsep ilmu pendidikan, khususnya ilmu pendidikan pancasila dan

kewarganegaraan yang mengkaji tentang hasil belajar siswa.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa khususnya pada pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Mendorong guru untuk menciptakan proses belajar mengajar yang

bisa menumbuhkan ketertarikan siswa terhadap pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan model

pembelajaran yang tepat dan efektif dalam penyampaian

materinya.

3. Menambah khasanah ilmu pendidikan, khususnya ilmu Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan dan umumnya diharapkan dapat
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memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka

meningkatkan proses pembelajaran, khususnya siswa Sekolah

SMP Negeri 1 Panengahan Kabupaten Lampung Selatan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Pendidikan

Kewarganegaraan yang membahas tentang meningkatkan aktivitas belajar

siswa melalui model pembelajaran role playing Pada mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII i SMP Negeri 1 Panengahan

Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013

2. Ruang Lingkup Objek

Objek dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran role playing dengan

aktivitas belajar siswa.

3. Ruang Lingkup Subyek

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII i SMP Negeri 1 Panengahan

Kabupaten Lampung Selatan.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Panengahan Kabupaten

Lampung Selatan.
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5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkanya surat izin penelitian

pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung.


