
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan ialah rangkaian pembelajaran untuk siswa agar mampu mengerti, 

paham, serta menciptakan manusia semakin kritis dalam berpikir. Pendidikan 

digunakan semacam salah satu cara yang teratur untuk memperoleh tingkatan 

kehidupan yang semakin baik. Undang-undang sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 

menyebutkan bahwa yang dituju dari pengertian pendidikan yaitu:  “Pendidikan 

adalah salah satu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara” (Nasution, 2017). 

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang 

dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan 

agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain 

(Feni, 2014) Pendidikan dapat diraih dengan cara belajar. Baik di tingkat formal 

maupun non formal. Pendidikan formal dilakukan dalam sebuah sistem pembelajaran 

yang secara teoretik menurut Gagne dan Briggs, Instruction atau pembelajaran adalah 

suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar (peserta didik), yang 

berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk 

mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat 

internal (dalam Lefudin 2017). 



 

Pembelajaran ipa merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang 

mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup di bumi. Guru harus mampu 

mengembangkan sistem pengajaran yang efektif dan efisien dalam mengembangkan 

konsep-konsep biologi, sehingga siswa dapat menyerap informasi ilmiah dengan 

lebih mudah dipahami dan dimengerti. Salah satu materi yang dipelajari dalam 

pelajaran ipa  yaitu sistem pencernaan. Penggunaan model pembelajaran pada tahap 

orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembalajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat pembelajaran berlangsung. 

Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar tingkat SMP 

khususnya SMPN 1 Kota Ternate dapat membangkitkan keinginan dan aktivitas yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh- pengaruh psikologis terhadap siswa. 

SMPN 1 Kota Ternate merupakan salah satu sekolah yang terletak di Gamalama, 

Kota Ternate, Kecamatan Ternate Tengah. Sekolah ini merupakan salah satu Sekolah 

Menengah Pertama yang sudah memiliki fasilitas yang mendukung pembelajaran 

seperti laboratorium, ruang kesenian, LCD proyektor dan lain sebagainya yang dapat 

menunjang proses belajar mengajar  yang efektif.  

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan di SMPN 1  

Kota Ternate, diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran IPA terpadu sudah 

dilaksanakan dengan baik. Guru sudah menggunakan berbagai model seperti model  

ceramah, diskusi kelompok dan media pembelajaran seperti buku paket dan LKS. 

Akan tetapi kondisi pembelajaran masih kurang menarik, karena pembelajaran masih 

berpusat kepada guru dan model yang di gunakan kurang bervariasi. 



 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh informasi bahwa selama 

proses belajar mengajar guru selalu menyampaikan konsep utama dari materi 

sehingga siswa merasa lebih mudah memahami materi yang diajarkan dan pada saat 

pembelajaran berlangsung, banyak siswa yang kurang fokus saat guru sedang 

menyampaikan materi. Ketika guru mengajukan pertanyaan, siswa tidak mampu 

menjawab karena terlalu sibuk dengan kesibukannya sendiri. Dengan kondisi seperti 

itu membuat pembelajaran Ipa menjadi kurang menarik, dan kurang bermakna bagi 

siswa, sehingga akan berimbas pada aktivitas siswa.  

Hasil dokumentasi diperoleh informasi dilihat dari tingkat ketuntasan belajar 

siswa masih banyak siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang diterapkan untuk 

bidang ipa di SMPN 1 Kota Ternate adalah 75 belum semua siswa mencapai KKM 

yang telah ditetapkan oleh sekolah khususnya, dari 25 perkelas hanya 12 siswa yang 

lulus dengan nilai KKM yaitu 70, sedangkan 12 siswa dari tiap kelas lainnya masih 

dibawah KKM yang telah diterapkan, sehingga sebagian dari siswa harus mengikuti 

remedial. 

Menurut siswa materi sistem pencernaan manusia merupakan materi yang tidak 

dapat diamati secara langsung oleh indra penglihatan manusia, seperti bagaimana 

proses pencernaan didalam tubuh serta organ-organ kecil yang terdapat didalam 

tubuh. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran cenderung hanya mendengarkan 

(Listening aktivities) dan mencatat pelajaran yang diberikan oleh guru (Writing 

aktivities), sementara aktivitas siswa dalam menyampaikan pertanyaan ataupun 

menanggapi pertanyaan dari guru masih sangat rendah (Oral aktivities). Selain itu ada 



 

sebagian siswa yang kurang memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru (Visual 

aktivities). Dengan demikian siswa menjadi kurang  fokus dan kurang bersemangat 

dalam menerima pelajaran (Emosional aktivities), oleh karena itu diperlukan adanya 

variasi media belajar dari guru. 

Permasalahan tersebut perlu dicari solusi untuk mengetahui rendahnya aktivitas 

dan ketuntasan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh guru adalah melakukan 

peningkatan kualitas pembelajaran melalui kegiatan yang kreatif dan inovatif, salah 

satu penyajian materi ipa yang menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Upaya 

untuk memudahkan siswa agar dapat memahami materi sistem pencernaan dalam 

meningkatkan aktivitas siswa, maka diperlukan sebuah model pembelajaran yang 

menarik serta menjadikan siswa aktif dan memperoleh suatu pemahaman yang 

konkret tentang materi tersebut. Model pembelajaran merupakan model yang 

digunakan guru untuk meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar di kalangan 

peserta didik, mampu berpikir kritis, memiliki keterampilan sosial, dan pencapaian 

hasil pembelajaran yang lebih optimal. Pemilihan model pembelajaran dapat memacu 

peserta didik untuk lebih aktif dalam belajar. Salah satu model pembelajaran yang 

cocok dengan materi sistem pencernaan yaitu model pembelajaran Role playing atau 

bermain peran. 

Model Role Playing adalah pembelajaran dengan cara seolah-olah berada dalam 

situasi untuk memperoleh suatu pemahaman tentang suatu konsep. Role Playing 

termasuk dalam bermain yang diarahkan. Untuk melakukan Role Playing sebelumnya 

siswa harus memiliki pengetahuan awal agar dapat mengetahui karakter dari peran 

yang akan dimainkannya. Tugas guru dalam kegiatan Role Playing di kelas sangatlah 



 

penting dimana guru harus berperan sebagai pengamat, sebagai model, melakukan 

evaluasi dan melakukan perencanaan. (Hamdayama, 2016). 

Model Role Playing banyak melibatkan siswa untuk beraktivitas dalam 

pembelajaran dan akan menciptakan suasana yang menggembirakan sehingga siswa 

senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dengan demikian kesan yang 

didapatkan siswa tentang materi pelajaran yang sedang dipelajari akan lebih kuat, 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman dan ketuntasan siswa. 

Selain menggunakan model pembelajaran Role Playing, guru juga dapat 

mengkombinasi dengan menggunakan media. Melalui media pembelajaran, guru 

dapat menyajikan bahan pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi kontret sehingga 

mudah dipahami dan dapat menghilangkan verbalisme terutama dalam menyajikan 

pembelajaran konsep sistem pencernaan manusia kelas VIII semester I. Salah satu 

media yang digunakan adalah media gambar. Media gambar merupakan berbagai 

peristiwa atau kejadian, objek yang dituangkan dalam bentuk gambar-gambar, garis, 

kata-kata, simbol-simbol maupun gambaran. Berdasarkan permasalahan di atas, maka 

penulis mencoba menerapkan model pembelajaran talking stick pada materi sistem 

pencernaan manusia di kelas VIII SMPN 1 Kota Ternate, yang berjudul “Penerapan 

Model Role Playing dengan Media Gambar pada Materi Sistem Pencernaan 

Untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa di SMPN 1 Kota Ternate” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut:  



 

1. Bagaimana aktivitas siswa kelas VIII pada saat pembelajaran system 

pencernaan  pada manusia dengan menggunakan model pembelajaran Role 

Playing dengan media gambar di SMPN 1 Kota Ternate?  

2. Bagaimana hasil belajar kelas VIII melalui penerapan model pembelajaran 

Role Playing dengan media gambar pada materi sistem pencernaan manusia 

di SMPN 1 Kota Ternate?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui aktivitas siswa kelas VIII pada saat pembelajaran sistem 

pencernaan pada manusia dengan menggunakan model pembelajaran Role Playing 

dengan media gambar di SMPN 1 Kota Ternate.  

2. Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa kelas VIII melalui penerapan model 

pembelajaran Role Playing dengan media gambar pada materi sistem pencernaan 

manusia di SMPN 1 Kota Ternate.  

D. Manfaat Penelitian  

1.Teoritik 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya 

yang berhubungan dengan proses belajar mengajar Ipa pada materi sistem pencernaan 

dengan penerapan model pembelajaran Role Playing dengan media gambar.  

2.Praktis 

 Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk kinerja 

keguruan terutama dalam penggunaan model atau media pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan kualitas guru dalam mengajar.  



 

 Bagi siswa diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, selain dapat 

meningkatkan prestasi akademik siswa, juga dapat membantu memudahkan 

pemahaman siswa khususnya pada materi sistem pencernaan manusia.  

E. Defenisi Operasional  

1. Model Role Playing (bermain peran) dan metode sosiodrama dapat dikatakan 

sama artinya, dan dalam pemakaiannya sering disilihgantikan. Sosiodrama pada 

dasarnya mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah 

sosial. Murid akan diberi kesempatan untuk berinisiatif dan kreatif serta diberi 

bimbingan atau lainnya agar lebih berhasil. Model role playing yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah model yang melibatkan siswa untuk berperan dalam 

menyampaikan materi sistem pencernaan. Siswa akan bermain peran satu sama 

lain sesuai dengan perannya masing-masing.  

2. Media gambar merupakan berbagai peristiwa atau kejadian, objek yang 

dituangkan dalam bentuk gambar-gambar, garis, kata-kata, simbol-simbol 

maupun gambaran. Media gambar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

suatu gambar yang khusus menampilkan macam-macam dari organ sistem 

pencernaan manusia pada proses pembelajaran berlangsung.  

3. Aktivitas adalah kegiatan atau keaktifan, jadi segala sesuatu yang dilakukan atau 

kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik merupakan suatu 

aktivitas. Kegiatan siswa pada materi sistem pencernaan dengan menggunakan 

model Role Playing. Kegiatan tersebut meliputi; Visual Activities (melihat, 

memperhatikan dan membaca informasi atau materi pelajaran), Oral Activities 

(bertanya, berdiskusi dan mengemukakan pendapat), Listening Activities 

(mendengarkan), Writing Activities (menulis atau mencatat informasi penting dan 



 

mengerjakan tes), dan Emosional Activities (semangat dan bergairah dalam 

belajar). 

4. Ketuntasan belajar siswa merupakan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM), yaitu 

salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi dengan 

menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. 

Ketuntasan belajar siswa dalam penelitian ini adalah ketuntasan belajar siswa 

dengan penerapan model  pembelajaran Role Playing dengan media gambar pada 

materi sistem pencernaan manusia. KKM dalam penelitian ini adalah 70, 

sedangkan KKM klasikal adalah 75 persen di dalam kelas telah tuntas belajar. 

5. Sistem pencernaan manusia merupakan materi yang diajarkan di kelas VIII yaitu 

yang berhubungan dengan saluran pencernaan, kelenjar pencernaan, kelainan dan 

gangguan pada system pencernaan. Adapun Kompetensi Dasar pada materi 

system pencernaan manusia adalah mendeskripsikan system peredaran darah, dan 

panggunaan energy makanan,melakukan penyelidikan tentang system pencernaan 

manusia. 

 

 


