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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Dalam Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 secara normatif 

dikemukakan bahwa “Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan 

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi 

warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan 

oleh Pancasila dan UUD 1945.” Sedangkan tujuannya, digariskan dengan tegas, 

“adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) berpikir 

secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan., 2) 

berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas 

dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi., 3) 

berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-

bangsa lainnya.,  dan 4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan 

dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi.” 

Berdasarkan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, maka 

seorang guru PKn harus mempunyai pengetahuan yang memadai baik di bidang 

akademik maupun pedagogik. Menurut Djazuli (1996), seorang guru dituntut 

memiliki wawasan yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diajarkannya 

dan wawasan yang berhubungan kependidikan untuk menyampaikan isi 
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pengajaran kepada siswa. Sedangkan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Departemen Pendidikan Nasional (2004), seorang guru harus memenuhi tiga 

standar kompetensi, diantaranya: (1) kompetensi pengelolaan pembelajaran dan 

wawasan kependidikan, (2) kompetensi akademik/ vokasional sesuai materi 

pembelajaran, (3) pengembangan profesi. Kompetensi pengelolaan pembelajaran 

antara lain ditunjukkan oleh guru yang slalu kreatif dalam menerapkan metode 

yang inovatif dan strategi pembelajaran yang menarik perhatian belajar siswa 

sehingga siswa dapat mengikuti proses pembelajaran di kelas dengan baik dari 

awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Namun pada umumnya guru 

masih menggunakan metode konvensional (ceramah) di kelas. 

Akibat penggunaan metode ceramah yang lebih mendominasi selama proses 

pembelajaran, maka dapat dipastikan bahwa guru telah memilih pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi pada dirinya sendiri atau terekspos. Pada 

umumnya guru menggunakan metode ceramah dengan alasan alokasi waktu, 

keterbatasan bahan yang disajikan, keberadaan buku teks kurang mendukung, dan 

kecenderungan guru yang menganggap metode ceramah sebagai metode 

pembelajaran yang paling mudah (Etin Solihatin, 2012). Kelemahan metode 

ceramah terletak pada partisipasi siswa yang rendah, kemajuan peserta didik sulit 

dipantau, demikian pula minat dan perhatian peserta didik (Atwi Suparman, 

1993). 

Kondisi nyata yang terjadi di SMP Stella Matutina Salatiga, berdasarkan 

hasil pengamatan terhadap pembelajaran PKn di kelas VII B SMP Stella Matutina 

dengan materi tentang instrumen nasional HAM, guru selalu menggunakan 
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metode ceramah sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Hal ini 

ditunjukkan dari 29 siswa, yang sering bertanya ataupun mengemukakan pendapat 

pada waktu proses pembelajaran berlangsung hanya 5 orang (12,5%). Kurang 

aktifnya siswa tersebut menyebabkan hasil belajar siswa rendah, belum semuanya 

mencapai nilai KKM ≥ 70. Dari hasil evaluasi aspek kognitif setelah pembelajaran 

selesai hanya 13 orang (44,8%) yang hasil belajarnya sudah mencapai KKM, 

sedangkan 16 orang (55,2%) masih mendapatkan nilai dibawah KKM. 

Ada berbagai metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar aspek kognitif, salah satunya menggunakan metode 

Role Playing. Metode Role Playing merupakan salah satu metode yang sangat 

berguna untuk menggali sikap dan untuk melatih kemampuan (Judith Mel 

Silberman, 2010). Melalui metode pembelajaran Role Playing pada pembelajaran 

PKn diharapkan siswa tidak pasif lagi akan tetapi bisa aktif, terlibat langsung 

dalam pembelajaran dan menguasai permasalahan dalam materi pembelajaran, 

sehingga diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat, mendapatkan nilai di 

atas KKM. Selain itu, role playing bisa merangsang timbulnya beberapa aktivitas. 

Karena siswa menikmati tindakan dan pemeranan, mereka akan lupa bahwa role 

playing adalah salah satu sarana untuk mengembangkan materi instruksional. 

Disamping itu menurut Hayardin (2012), role playing dapat digunakan untuk 

menciptakan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak, dan dari 

jenuh menjadi riang, dan juga untuk membangun suasana belajar belajar yang 

dinamis, penuh semangat, dan antusiasme. Menurut Bruce Joyce (2011) 

berpendapat bahwa role playing adalah model yang berbasis pengalaman dan 
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mensyaratkan adanya materi dukungan yang tidak terlalu banyak, selain situasi-

situasi permasalahan itu sendiri. Melalui role playing, siswa dapat meningkatkan 

skill, bisa merangsang timbulnya beberapa aktivitas, dan mengeksplorasi materi 

pelajaran dalam cara yang berbeda. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dilakukan penelitian 

tindakan kelas untuk mengatasi permasalahan tentang rendahnya keaktifan dan 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PKn dengan menerapkan metode role 

playing. Penelitian ini berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKn Dengan 

Metode Role Playing Pada Siswa Kelas VII B SMP Stella Matutina Salatiga 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

1.2.Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang muncul dalam pembelajaran PKn di kelas VII B 

SMP Stella Matutina adalah: 

- Rendahnya hasil belajar siswa 

- Siswa kurang aktif (pasif) dalam pembelajaran 

- Siswa kurang berani mengemukakan pendapat dan bertanya 

1.3.Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: “Apakah dengan menggunakan metode role playing dapat 

meningkatkan hasil belajar PKn pada materi kemerdekaan mengemukakan 

pendapat di kelas VII B SMP Stella Matutina Salatiga  Semester 2 tahun pelajaran 

2012/1013?” 

 



5 
 

1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar PKn pada materi kemerdekaan 

mengemukakan pendapat dengan menggunakan metode role playing pada siswa 

kelas VII B SMP Stella Matutina Salatiga semester 2 tahun pelajaran 2012/2013 

1.4.2.  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi pengembangan 

bidang pendidikan khususnya tentang metode pembelajaran role 

playing. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi siswa : 

1) Untuk memotivasi siswa agar senang terhadap pelajaran PKn 

2) Untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran PKn sehingga 

hasil belajar dapat meningkat. 

Bagi guru : 

1) Membantu guru memperbaiki proses pembelajaran PKn 

2) Memberikan pemahaman dan pengalaman mengajar dengan metode 

role playing 

3) Untuk memotivasi guru menggunakan metode pembelajaran role 

playing. 
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Bagi sekolah : 

1) Mendorong guru-guru untuk menggunakan metode yang inovatif salah 

satunya metode role playing dalam rangka meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

2) Untuk menambah koleksi perpustakaan sekolah mengenai hasil PTK 

Bagi peneliti lain : 

Untuk bahan referensi pada penelitian selanjutnya. 


