
 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

 

A. Belajar 

 

Menurut Hakim (2000: 14), belajar adalah suatu proses perubahan di dalam 

kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakan dalam bentuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan 

kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya 

pikir, dan lain - lain kemampuan. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh 

berikut yang mengemukakan bahwa: Belajar merupakan proses perubahan 

tingkah laku, seperti yang diungkapkan oleh Natawidjaja dan Moleong 

(1985: 7) belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi 

pada diri seseorang. Sementara menurut Slameto dalam Ingridwati (2007: 1. 

3) merumuskan bahwa  belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkunganya. 

Sedangkan menurut Suryabrata (2008: 17) menyatakan bahwa:  

Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu 

untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Ciri-ciri perubahan perubahan perilaku tersebut diantaranya: 
 Perubahan yang disadari dan disengaja 

 Perubahan yang berkesinambungan 

 Perubahan yang fungsional, yang dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan individu yang bersangkutan. 
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 Perubahan yang bersifat positif, yakni bersifat normatif dan 

menunjukkan kearah kemajuan 

 Perubahan yang bersifat aktif, individu yang bersangkutan aktif 

berupaya melakukan perubahan 

 Perubahan bersifat permanen, perubahan cenderung mantap dan 

menjadi bagian yang melekat pada dirinya 

 Perubahan yang bertujuan dan terarah 

 Perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan sekedar memperoleh 

pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan 

sikap dan keterampilannya. 

 

Dari beberapa pengertian tentang belajar di atas, disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mendapatkan sesuatu perubahan pada dirinya untuk lebih baik, baik dalam 

tingkah laku (perilaku) ataupun untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang 

lebih luas lagi. Sama halnya dengan apa yang diungkapkan oleh  Slameto 

dalam Inggridwati (2007:  1. 3) belajar adalah suatu usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas peneliti dapat simpulkan bahwa 

belajar adalah suatu usaha sadar untuk memperoleh perubahan tingkah laku 

secara keseluruhan yang berguna untuk bersosialisasi atau berinteraksi 

masyarakat, dalam hal ini pembelajaran yang peneliti lakukan adalah dengan 

pembelajaran yang menitik beratkan pada masalah masalah sosial, anak 

berlatih untuk berinteraksi dengan masyarakat atau sesamateman, 

memecahkan masalah dan merasakan langsung sebuah aktivitas social 
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B. Hakekat pelajaran IPS SD 

 

Menurut Mulyono dalam (Hidayati 2008: 7) mengatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan suatu pendekatan interdisipliner dari 

pelajaran ilmu ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi 

sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik dan sebagainya. Sedangkan  

Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (2006: 575), 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari 

SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 

Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk 

dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat 

karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. 

Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta 

didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada 

bidang ilmu yang berkaitan. 
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Tujuan mata pelajaran IPS SD dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungan 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir ligis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai nilai sosial dan 

kemanusiaan 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai mahluk 

individu sekaligus sebagai mahluk sosial yakni aspek aspek individu dan 

juga aspek aspek kemasyarakatan. 

 

C. Metode Bermain Peran 

 

Metode Bermain Peran menurut Husein dalam (Hidayati 2008: 7. 36) 

bermain peran (Role playing) adalah satu bentuk permainan pendidikan 

yang dipakai untuk menjelaskan peranan, sikap, tingkah laku, nilai, dengan 

tujuan menghayati perasaan, sudut pandang dan cara berpikir orang lain. 

Menurut tokoh lain Sudjan (2009: 84) yang mengemukakan bahwa: 

“metode sosiodrama dan role playing dapat dikatakan sama artinya. Dimana 

tingkah laku di dramatisasi dalam hubungannya dengan masalah social, 

beliau juga   mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan 

menggunakan pembelajaran sosiodrama antara lain : 

1.    Agar siswa dapat menghayati dan menghargai orang lain. 
2.    Siswa dapat belajar tentang cara membagi tanggung jawab. 
3.    Siswa dapat belajar tentang cara mengambil keputusan dalam situasi  

kelompok secara spontan. 
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4.    Dapat merangsang kelas untuk berpikir secara kritis dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapi  

 

Peneliti berpendapat bahwa metode bermain peran adalah metode yang 

dapat mengembangkan rasa kebersamaan, empati terhadap kawan dan 

kepedulian terhadap lingkungan social yang tinggi. Hal senada diungkapkan 

oleh: Sudjana (2009: 85) mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai 

dengan menggunakan pembelajaran sosiodrama antara lain : 

1.    Agar siswa dapat menghayati dan menghargai orang lain. 
2.    Siswa dapat belajar tentang cara membagi tanggung jawab. 
3.    Siswa dapat belajar tentang cara mengambil keputusan dalam situasi 

kelompok secara spontan. 
4.    Dapat merangsang kelas untuk berpikir secara kritis dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapi. 

 
Berdasarkan pengertian di atas, maka sosiodrama merupakan salah satu 

model pembelajaran yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah-

masalah yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia (interpersonal 

relationship), terutama yang menyangkut kehidupan siswa. 

Pengalaman belajar yang diperoleh dari metode ini meliputi, kemampuan 

kerjasama, komunikatif, dan menginterprestasikan suatu kejadian. Melalui 

bermain peran, peserta didik mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan 

antar manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikannya, sehingga 

secara bersama-sama para peserta didik dapat mengeksplorasi parasaan-

perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan berbagai strategi pemecahan masalah. 

Hamzah (2009: 26) mengemukakan prosedur pembelajaran bermain peran 

terdiri dari sembilan langkah, yaitu: 

1. Langkah pertama: Pemanasan. Guru memperkenalkan atau 

menggambarkan masalah siswa pada permasalahan yang mereka sadari 

sebagai suatu hal yang bagi semua orang perlu memelajarinya dan 

menguasainya. 
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2. Langkah kedua: Memilih permainan (partisipan). Siswa dan guru 

membahas karakter dari setiap permainan dan menentukan siapa yang 

akan memainkannya. 

3. Langkah ketiga: Menata panggung. Dalam hal ini guru dan siswa 

mendiskusikan dengan siswa dimana dan bagaimana peran itu akan 

dimainkan, dan apa saja yang diperlukan. 

4.  keempat: Guru menunjuk beberapa siswa sebagai pengamat. 

5. Langkah kelima: Melaksanakan permainan. Permainan peran 

dilaksanakan secara spontan. 

6. Langkah keenam: Guru bersama siswa mendiskusikan permainan tadi dan 

melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. 

7.  Langkah ketujuh: Permainan peran ulang. Peran dilaksanakan lebih baik, 

sesuai dengan skenario. 

8. Langkah kedelapan: pembahasan diskusi dan evaluasi lebih diarahkan 

pada realitas, dan   

9. Langkah kesembilan: Siswa diajak untuk berbagi pengalaman tentang 

tema permainan peran yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan 

membuat kesimpulan. 

 

Sedangkan menurut Hafiz (2010: 3. 4) mengemukakan tentang langkah-

langkah, kebaikan dan kelemahan metode bermain peran. 

Langkah-langkah bermain peran 

1. Bila sosiodrama/bermain peran baru ditetapkan dalam pengajaran, maka 

hendaknya guru menerangkannya terlebih dahulu teknik pelaksanaanya, 

dan menentukan siswa yang tepat untuk lakon tertentu. 

2. Menerapkan situasi dan masalah yang akan dimainkan dan perlu 

diceritakan jalanya peristiwa dan latar belakang ceritanya 

3. Perlu disiapkan pengaturan adegan dan kesiapan mental 

4. Guru dan siswa dapat memberikan komentar, kesimpulan atau berupa 

catatan jalanya sosiodrama untuk perbaikan berikutnya. 

         

Kebaikan metode bermain peran 

1. Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa 

2. Sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan kelas menjadi 

dinamis dan penuh antusias 

3. Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta 

menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan 

4. Dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah. 
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Kelemahan metode bermain peran 

1. Memerlukan waktu yang relatif panjang 

2. Memerlukan kreatifitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru dan 

siswa 

3. Kebanyakan siswa yang ditunjuk untuk memerankan merasa malu 

4. Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini 

 

Meskipun demikian keberhasilan penggunaan metode ini sangat tergantung 

pada keseriusan memahami peran dan tujuan, seperti yang dikemukakan 

oleh Hamzah (2009: 26) mengemukakan bahwa: Keberhasilan pembelajaran 

melalui bermain peran tergantung pada kualitas permainan peran 

(enactment) yang diikuti dengan analisis terhadapnya. Disamping itu, 

tergantung pula pada persepsi siswa tentang peran yang dimainkan terhadap 

situasi yang nyata (real life situation).  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa metode 

bermain peran adalah bentuk metode permainan pendidikan untuk 

menjelaskan sikap, tingkah laku dan nilai yang bertujuan untuk melatih 

kemampuan sosial anak diantaranya adalah kemampuan berinteraksi, 

kemampuan mengatasi masalah, menghargai orang lain dan lain sebagainya.  

 

D. Hipotesis 

 

Berdasarkan latar belakang, kajian pustaka dan tujuan penelitian, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

“Penggunaan metode bermain peran akan meningkatkan prestasi belajar IPS 

siswa kelas V  02 Menggala Kecamatan Menggala Tahun Ajaran 2010/2011  


