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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib di sekolah 

dasar yang diberikan dari kelas 1 sampai kelas 6. Adapun ruang lingkup 

materinya sebagai berikut: berhitung, materi aplikasi, materi pecahan, 

dan desimal. Oleh karena itu setiap guru matematika SD dari kelas 1 

sampai dengan kelas 6 harus dapat memahami/menguasai materi 

tersebut agar dapat membelajarkan siswa supaya tujuan tercapai. 

Menurut Hamzah (2007: 126) Matematika merupakan salah satu jenis 

dari enam materi ilmu yaitu matematika, fisika, biologi, psikologi, 

ilmu-ilmu sosial dan linguistik. Didasarkan pada pandangan 

konstruktivisme, hakikat matematika yakni anak yang belajar 

matematika dihadapkan pada masalah tertentu berdasarkan konstruksi 

pengetahuan yang diperolehnya ketika belajar dan anak berusaha 

memecahkannya. 

Sedangkan menurut Dimyati (2002: 157) pembelajaran adalah 

proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa 

dalam belajar. Bagaimana belajar memperoleh dan memproses 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Gatoto dkk (2007: 26) 

menyebutkan bahwa pembelajaran matematika adalah proses pemberian 

pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan 
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yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang 

bahan matematika yang dipelajari. Suatu proses pembelajaran yang 

dimaksud adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk 

menciptakan situasi kelas agar siswa belajar dengan menggunakan 

model pembelajaran terbimbing. Agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik, guru harus mampu mengorganisir semua 

komponen sedemikian rupa sehingga antara komponen yang satu 

dengan lainnya dapat berinteraksi secara harmonis. Salah satu 

komponen dalam pembelajaran adalah pemanfaatan berbagai macam 

strategi dan metode pembelajaran secara dinamis dan fleksibel sesuai 

dengan materi, siswa dan konteks pembelajaran. Sehingga dituntut 

kemampuan guru untuk dapat memilih model pembelajaran serta media 

yang cocok dengan materi atau bahan ajar. 

Prihandoko (2006: 21) mengemukakan bahwa Tujuan 

pembelajaran matematika adalah melatih dan menumbuhkan cara 

berfikir sistematis, logis, kritis, kreatif, dan konsisten, serta 

mengembangkan sikap gigih dan percaya diri dalam menyelesaikan 

masalah. Di dalam GBPP mata pelajaran matematika SD disebutkan 

bahwa tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran matematika 

sekolah adalah: (Depdikbud, 1996) 

a. Menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung 

(menggunakan bilangan) sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. 
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b. Menumbuhkan kemampuan siswa, yang dapat dialih gunakan 

melalui kegiatan matematika. 

c. Mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal 

lanjut di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). 

d. Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin. 

Selain itu tujuan mata pelajaran matematika yang tercantum 

dalam KTSP pada SD/MI adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan: 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara secara 

luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

2. Sikap Bersahabat/Komunikatif 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

tahun 2003 Pasal 1 butir 1, pendidikan adalah:  

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
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mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

 

Salahudin (2013:42) mengemukakan bahwa “pendidikan yang 

bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat pernah 

dikatakan Martin Luther King, yaitu “kecerdasan yang berkarakter 

adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya.”  

Menurut Salahudin, (2013: 42) “karakter adalah nilai-nilai yang 

khas baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan 

baik dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatri dalam diri 

dan terwujud dalam perilaku.” 

Lickona, (2013: 72) menyatakan “karakter yang sesuai dengan 

pendidikan nilai karakter terdiri atas nilai-nilai operatif, nilai-nilai yang 

berfungsi dalam praktek. Karakter terbentuk dari tiga macam bagian 

yang saling berkaitan pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku 

moral.” 

Samani (2012: 43) berpendapat bahwa “karakter dapat dimaknai 

sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik 

karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang 

membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan 

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.” 

Menurut Suyadi, (2013: 6) “pendidikan karakter dapat diartikan 

sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengetahui kebenaran atau 

kebaikan, mencintainya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-
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hari.” Sedangkan menurut Samani, (2012: 43) pengertian sederhana 

“pendidikan karakter adalah hal positif apa saja yang dilakukan guru dan 

berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarnya.” 

Hill (Muslich, 2011: 38) mengatakan, “Character determines 

someone’s private thoughts and someone’s actions done. Good 

character is the inward motivation to do what is right, according to the 

highest standard of behavior, in every situation.” Artinya bahwa 

pendidikan karakter membiasakan kita agar dalam kehidupan sehari-

sehari senantiasa berpikir dan berperilaku yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan karakter adalah usaha sadar atau upaya manusia untuk 

mengetahui kebaikan atau kebenaran, baik melalui pikiran dan 

perbuatan, dengan menanamkan kebiasaan hal positif dalam kehidupan 

sehari-hari. Suyadi (2013:9) menyatakan “Kementerian Pendidikan 

Nasional telah merumuskan 18 nilai karakter yang akan ditanamkan 

dalam diri peserta didik sebagai upaya membangun karakter bangsa.” 

Salah satu nilai karakter bangsa yang akan diteliti dalam penelitian ini 

yaitu nilai karakter sikap bersahabat/komunikatif. Komunikatif, senang 

bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan tindakan terbuka terhadap 

orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta kerja sama 

secara kolaboratif dengan baik. Menurut Kemendiknas (2010: 44), sikap 

bersahabat/komunikatif adalah: 
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Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan 

bekerja sama dengan orang lain. Berikut indikator sikap 

bersahabat/komunikatif di kelas IV Sekolah Dasar: 

a. Memberikan pendapat dalam kerja kelompok di kelas. 

b. Memberi dan mendengarkan pendapat dalam diskusi kelas. 

c. Aktif dalam kegiatan sosial dan budaya kelas. 

d. Aktif dalam kegiatan organisasi di sekolah. 

e. Aktif dalam kegiatan sosial dan budaya sekolah. 

f. Berbicara dengan guru, kepala sekolah, dan personalia  

sekolah lainnya. 

 

3. Metode Pembelajaran 

a. Pengertian Metode 

Metode merupakan salah satu strategi atau cara yang digunakan 

oleh guru dalam proses pembelajaran yang hendak dicapai, semakin 

tepat metode yang digunakan oleh seorang guru maka pembelajaran 

akan semakin baik. Metode berasal dari kata methodos dalam bahasa 

Yunani yang berarti cara atau jalan. Sudjana (2005: 76) berpendapat 

bahwa metode merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk 

menyajikan materi pembelajaran bahasa secara teratur, tidak ada satu 

bagian yang bertentangan, dan semuanya berdasarkan pada suatu 

pendekatan tertentu. Pendekatan bersifat aksiomatis yaitu pendekatan 

yang sudah jelas kebenarannya, sedangkan metode bersifat prosedural 

yaitu pendekatan dengan menerapkan langkah-langkah. Metode bersifat 

prosedural maksudnya penerapan dalam pembelajaran dikerjakan 

melalui langkah-langkah yang teratur dan secara bertahap yang dimulai 

dari penyusunan perencanaan pengajaran, penyajian pengajaran, proses 

belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar.  
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran merupakan sebuah perencanaan yang utuh dan bersistem 

dalam menyajikan materi pelajaran. Metode pembelajaran dilakukan 

secara teratur dan bertahap dengan cara yang berbeda-beda untuk 

mencapai tujuan tertentu dibawah kondisi yang berbeda. 

b. Jenis Metode Pembelajaran 

Menurut Nana Sudjana (2005: 78) terdapat bermacam-

macam jenis metode pembelajaran, seperti metode ceramah, 

metode tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan metode 

sosiodrama. Berikut uraian beberapa jenis metode pembelajaran: 

1) Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara 

lisan. Metode ini tidak senantiasa jelek bila penggunaannya betul-

betul disiapkan dengan baik, didukung dengan alat dan media, 

serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunaannya. 

Metode  ceramah  menurut Ibrahim (2003: 106) 

adalah  suatu  cara  mengajar  yang  digunakan untuk 

menyampaikan keterangan atau informasi atau uraian tentang 

suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan. 

2) Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two 

way traffic atau komunikasi langsung yang bersifat dua arah, 
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sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. 

Guru bertanya siswa menjawab atau siswa bertanya guru 

menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan 

timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa.  

3) Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah bertukar informasi, berpendapat, dan 

unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk 

mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih cermat 

tentang permasalahn atau topik yang sedang dbahas. 

4) Metode Demonstrasi 

Metode  demonstrasi  dan  eksperimen  merupakan metode 

mengajar yang sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk 

mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang 

benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar 

yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. 

5) Metode Sosiodrama 

Menurut Ibrahim (2003: 107) Metode yang digunakan untuk 

mengajarkan nilai-nilai dan memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi dalam hubungan sosial dengan orang-orang di 

lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam 

pelaksanaannya siswa diberikan peran tertentu dan melaksanakan 

peran tersebut serta mendiskusikannya di kelas. 
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c. Tujuan Metode Pembelajaran 

Metode yang dipilih oleh pendidik tidak boleh bertentangan 

dengan tujuan pembelajaran. Metode harus mendukung kemana 

kegiatan interaksi edukatif berproses guna mencapai tujuan. 

Tujuan pokok pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan 

anak secara individu agar bisa menyelesaikan segala 

permasalahan yang dihadapinya.  

Dipilihnya beberapa metode tertentu dalam suatu 

pembelajaran bertujuan untuk memberi  jalan atau cara sebaik 

mungkin bagi pelaksanaan dan kesuksesan operasional 

pembelajaran. Sedangkan dalam konteks lain, metode dapat 

merupakan sarana untuk menemukan, menguji dan menyusun 

data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin suatu ilmu. 

Dalam hal ini metode bertujuan untuk lebih memudahkan proses 

dan hasil pembelajaran sehingga apa yang telah direncanakan bisa 

diraih dengan sebaik dan semudah mungkin.  

Pemaparan di atas tadi segara dapat dilihat bahwa pada 

intinya metode bertujuan mengantarkan sebuah pembelajaran 

kearah tujuan tertentu yang ideal dengan tepat dan cepat sesuai 

yang diinginkan. Karenanya terdapat suatu prinsip yang umum 

dalam memfungsikan metode yaitu prinsip agar pembelajaran 

dapat dilaksanakan dalam suasana menyenangkan, 
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menggembirakan, penuh dorongan dan motivasi sehingga materi 

pembelajaran itu menjadi lebih mudah untuk diterima oleh siswa. 

4. Metode Role Playing 

a. Pengertian Metode Role Playing 

Menurut Uno, (2010:25) “dalam kehidupan nyata, setiap orang 

mempunyai cara yang unik dalam berhubungan dengan orang lain. 

Masing-masing dalam kehidupan memainkan sesuatu dinamakan 

peran.” Bermain peran dapat membantu siswa dalam 

mengekspresikan kehidupan nyata melalui peran yang ia bawakan. 

Bermain peran yang mereka lakukan juga melibatkan proses 

psikologis, berupa sikap, nilai dan keyakinan (belief).  

“Role playing, a derivative of a sociodrama, is a method for 

exploring the issues involved in complex social situations. It 

may be used for the training of professionals or in a classroom 

for the understanding of literature, history, and even science 

(Blatner: 1995).” 

 

Pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa bermain peran, turunan 

dari sosiodrama, adalah metode untuk menjelajahi isu yang terlibat 

dalam situasi sosial yang kompleks. Hal ini digunakan untuk 

pelatihan profesional atau di ruang kelas untuk memahami sastra, 

sejarah, dan bahkan ilmu pengetahuan. 

Sagala ( 2010: 213 ) berpendapat bahwa “Role Playing adalah 

sebuah metode mengajar yang dalam pelaksanaannya siswa 

mendapat tugas dari guru untuk mendramatisasikan suatu situasi 
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sosial yang mengandung suatu problem, agar siswa dapat 

memecahkan suatu masalah yang muncul dari suatu situasi sosial.” 

Jadi, Role Playing adalah metode pembelajaran yang 

menggunakan siswa sebagai aktor dalam mendramatisasikan suatu 

jalan cerita yang berguna untuk menggali perasaan siswa, 

menemukan konsep kehidupan dalam memahami perilaku dirinya 

dan perilaku orang lain. 

b. Pembelajaran Metode Role Playing 

Pembelajaran role playing memiliki tiga aspek yang perlu 

diperhatikan agar pembelajaran dapat sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Menurut Zaini (2008: 98), menyatakan bahwa: 

Role play adalah suatu aktivitas pembelajaran terencana yang 

dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang 

spesifik. Role play berdasar pada tiga aspek utama dari 

pengalaman peran dalam kehidupan sehari-hari: 

1) Mengambil peran (Role-taking), yaitu: tekanan ekspektasi-

ekspektasi sosial terhadap pemegang peran, contoh: 

berdasar pada hubungan keluarga (apa yang harus 

dikerjakan anak perempuan), atau berdasar tugas jabatan 

(bagaimana seorang agen polisi harus bertindak), dalam 

situasi-situasi sosial. (Goffman, 1976) 

2) Membuat peran (Role-making), yaitu: kemampuan 

pemegang peran untuk berubah secara dramatis dari satu 

peran ke peran yang lain dan menciptakan serta 

memodifikasi peran sewaktu-waktu diperlukan. (Roberts, 

1991) 

3) Tawar menawar peran (Role-negotiation), yaitu: tingkat 

dimana peran-peran dinegosiasikan dengan pemegang-

pemegang peran yang lain dalam parameter dan hambatan 

interaksi sosial.  
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c. Langkah-langkah Pembelajaran Role Playing 

Uno, (2010:26) mengemukakan bahwa dalam pembelajaran 

Role Playing memiliki prosedur bermain peran terdiri atas 9 

(Sembilan) langkah, antara lain: 

1) Pemanasan  

Guru berupaya mengenalkan siswa pada permasalahan 

yang mereka sadari sebagai suatu hal yang bagi semua 

orang perlu mempelajari dan menguasainya. Bagian 

berikutnya dari proses pemanasan adalah menggambarkan 

permasalahan dengan jelas disertai contoh. Hal ini bisa 

muncul dari imajinasi siswa atau sengaja disiapkan oleh 

guru. Contoh, guru menyediakan suatu cerita untuk dibaca 

di depan kelas. Pembacaan cerita berhenti jika dilema 

dalam cerita menjadi jelas. Kemudian dilanjutkan dengan 

pengajuan pertanyaan oleh guru yang membuat siswa 

berpikir tentang hal tersebut dan memprediksi akhir dari 

cerita tersebut. 

2) Memilih Peran (partisipan) 

Siswa dan guru membahas karakter dari setiap pemain dan 

menentukan siapa yang akan memainkannya dalam 

pemilihan pemain ini, guru dapat memilih siswa yang 

sesuai untuk memainkan atau siswa sendiri yang 

mengusulkan akan memainkan siapa dan mendeskripsikan 

peran-perannya. Contoh, seorang anak memilih peran 

sebagai ayah. Dia ingin memerankan seorang ayah yang 

galak dengan kumis tebal. Guru menunjuk salah seorang 

siswa untuk memerankan anak seperti ilustrasi diatas. 

3) Menata Panggung 

Guru mendiskusikan dengan siswa di mana dan 

bagaimana peran itu akan dimainkan. Apa saja kebutuhan 

yang diperlukan. Penataan panggung ini dapat sederhana 

atau kompleks. Yang paling sederhana adalah hanya 

membahas skenario (tanpa dialog lengkap) yang 

menggambarkan urutan permainan peran. 

6) Guru Menunjuk Beberapa Siswa Sebagai Pengamat 

Penting untuk dicatat bahwa pengamat disini harus juga 

terlibat aktif dalam permainan peran. Untuk itu, walaupun 

mereka ditugaskan sebagai pengamat, guru sebaiknya 

memberikan tugas peran terhadap mereka agar dapat 

terlibat aktif dalam permainan peran tersebut. 
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7) Permainan Peran Dimulai 

Permainan peran dilaksanakan secara spontan. Pada 

awalnya akan banyak siswa yang masih bingung 

memainkan perannya atau bahkan tidak sesuai dengan 

peran yang seharusnya ia lakukan. Bahkan, mungkin ada 

yang memainkan peran yang bukan perannya. Jika 

permainan peran sudah terlalu jauh keluar jalur, guru 

dapat menghentikannya untuk segera masuk ke langkah 

berikutnya. 

8) Guru bersama siswa mendiskusikan permainan tadi dan 

melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. 

Usulan perbaikan akan muncul. Mungkin ada siswa minta 

yang berganti peran. Atau bahkan alur ceritanya akan 

sedikit berubah. Apa pun hasil diskusi dan evaluasi tidak 

jadi masalah. 

9) Permainan Peran Ulang 

Pada permainan peran kedua ini akan berjalan lebih baik. 

Siswa dapat memainkan perannya lebih sesuai dengan 

skenario. 

10) Pembahasan diskusi dan evaluasi lebih diarahkan pada 

realitas. Karena saat permainan peran dilakukan, banyak 

peran yang melampaui batas kenyataan. Misal, seorang 

siswa memainkan peran sebagai pembeli. Ia membeli 

barang dengan harga yang tidak realistis. Hal ini dapat 

menjadi bahan diskusi. Contoh lain, seorang siswa 

memainkan peran orang tua yang galak. Kegalakan yang 

dilakukan orang tua ini dapat dijadikan bahan diskusi. 

11) Siswa diajak untuk pergi pengalaman tentang tema 

permainan peran yang telah dilakukan dan dilanjutkan 

dengan membuat kesimpulan. Misal, siswa akan berbagi 

pengalaman tentang bagaimana ia dimarahi habis-habisan 

oleh ayahnya. Kemudian guru membahas bagaimana 

sebaiknya siswa menghadapi situasi tersebut. Seandainya 

jadi diri siswa tersebut, sikap seperti apa yang sebaiknya 

dilakukan. Dengan cara ini, siswa akan belajar tentang 

kehidupan. 

 

d. Keunggulan dan Kelemahan metode Role Playing 

Menurut Mansyur (dalam Sagala, 2010:213), metode Role 

Playing memiliki banyak keunggulan dan kelemahan diantaranya 

sebagai berikut: 
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1) Keunggulan 

a) Siswa melatih dirinya untuk melatih, memahami dan 

mengingat bahan yang akan didramakan. Sebagian 

pemain harus memahami, menghayati isi cerita secara 

keseluruhan, terutama untuk materi yang harus 

diperankannya. Dengan demikian daya ingatan siswa 

harus tajam dan tahan lama. 

b) Siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. 

Pada waktu bermain drama para pemain dituntut untuk 

mengemukakan pendapatnya sesuai dengan waktu yang 

tersedia. 

c) Bakat yang terpendam pada siswa dapat dipupuk 

sehingga dimungkinkan akan muncul atau timbul bibit 

seni dari sekolah. Jika seni drama mereka dibina 

dengan baik kemungkinan besar mereka akan jadi 

pemain yang baik kelak. 

d) Kerja sama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina 

dengan sebaik-baiknya. 

e) Siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan 

membagi tanggung jawab dengan sesamanya dan, 

f) Bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang 

baik agar mudah dipahami orang lain. 

2) Kelemahan 

a) Sebagian besar siswa yang tidak ikut bermain drama 

mereka menjadi kurang aktif. 

b) Banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam 

rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada 

pelaksanaan pertunjukan. 

c) Memerlukan tempat yang cukup luas, jika tempat 

bermian sempit menyebabkan gerak para pemain 

kurang bebas. 

d) Kelas lain sering terganggu oleh suara pemain dan 

penonton yang kadang-kadang bertepuk tangan dan 

sebagainya. 

 

5. Prosedur Pembelajaran Role Playing Untuk Materi Pecahan 

Pembelajaran matematika akan lebih menarik apabila siswa 

dilibatkan secara aktif dalam prosesnya. Pembelajaran yang dikemas 

dengan permainan akan lebih menarik bagi siswa, konsep-konsep 

pembelajaran matematika menjadi lebih dipahami oleh siswa. Maka, 

metode role playing dengan tema bermain pasar-pasaran oleh 
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peneliti dianggap memenuhi untuk diterapkan dalam pembelajaran 

matematika di SD pada materi pecahan. 

Langkah-langkah pembelajaran matematika materi pecahan di 

kelas IV dengan menggunakan metode role playing berdasarkan 

prosedur yang telah diuraikan sebelumnya, langkah-langkah tersebut 

oleh peneliti akan dijabarkan sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan 

1) Salam pembuka dan berdoa 

2) Apersepsi, penyampaian tujuan pembelajaran, dan motivasi 

3) Guru menjelaskan materi pelajaran tentang pemecahan 

masalah pada pecahan. 

4) Menentukan topik atau materi yang akan diangkat dan 

tujuan dari pembelajaran dengan role playing, dalam 

bermain peran ini materi yang digunakan yaitu 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan 

menggunakan tema bermain pasar-pasaran. 

5) Guru memberikan sebuah gambaran atau petunjuk tentang 

situasi yang akan didramakan siswa secara garis besarnya 

saja. 

6) Guru membentuk beberapa kelompok yang setiap kelompok 

berisi 4 siswa, kemudian guru memilih kelompok yang 

dianggap mampu untuk memerankan drama yang sudah 

disiapkan. 
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b. Tahap Pelaksanaan 

1) Siswa yang akan memainkan peran dalam role playing 

dibimbing atau diberikan pengarahan oleh guru terlebih 

dahulu. 

2) Siswa yang akan berperan diberikan kesempatan untuk 

mempersiapkan diri. 

3) Siswa yang belum mendapat giliran bermain peran bertugas 

mengamati jalannya role playing. 

4) Siswa mendramakan topik bermain pasar-pasar dengan 

menggunakan media yang sudah disiapkan guru dengan 

setting sebuah warung dengan barang dagangan seperti gula 

pasir, tepung terigu dan lainnya. 

5) Guru mengarahkan dan memberi motivasi pada siswa agar 

proses jalannya role playing berjalan dengan baik. 

6) Guru beserta siswa berdiskusi tentang kegiatan bermain 

peran yang sudah dilakukan dengan melakukan sedikit 

evaluasi. 

7) Kelompok yang lain diberi kesempatan untuk bermain peran 

ulang dengan topik masih sama. 

8) Di akhir, guru menyampaikan pembahasan materi yang 

terdapat pada kegiatan role playing. 

9) Kegiatan dilanjutkan dengan mengerjakan evaluasi berupa 

LKS yang sudah disiapkan oleh guru. 
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c. Tahap Akhir 

1) Berdasarkan hasil evaluasi dilakukan generalisasi atau 

menyimpulkan materi yang sudah dibahas. 

2) Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan salam dan berdoa. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian tentang penerapan metode Role Playing dalam 

pembelajaran telah dilakukan, diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rustiana Primasari (2013) tentang 

penggunaan metode role playing untuk peningkatan pembelajaran 

matematika bagi siswa kelas IV SDN 1 Lundong, dengan metode 

penelitian tindakan kelas. Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru 

dalam penggunaan model role playing pada siklus I mencapai 87%, 

pada siklus II mencapai 90%, dan pada siklus ke III mencapai 96%. Hal 

ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran role playing dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika bagi siswa kelas IV SDN 1 

Lundong.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dicky Vernando (2011) tentang 

penggunaan metode bermain peran (Role Playing) untuk meningkatkan 

aktifitas dan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita mata 

pelajaran matematika kelas VA SDN 01 Taman Cari Tahun Pelajaran 

2010/2011. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

siklus I mencapai 59,92%, pada siklus II mencapai 72,14%, dan pada 

siklus III mencapai 83,11%.  Hal ini menunjukkan bahwa metode 
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pembelajaran role playing dapat meningkatkan hasil belajar Matematika 

kelas VA SDN 01 Taman Cari. 

Penelitian di atas relevan dengan penelitian ini karena terdapat 

beberapa variabel yang diteliti memiliki kesamaan yaitu menggunakan 

metode role playing yang digunakan untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap sikap bersahabat dan prestasi belajar siswa. Sedangkan 

perbedaannya adalah terletak pada materi, dimana dalam penelitian di 

atas menggunakan materi bangun datar dan bilangan bulat, sedangkan 

dalam penelitian yang peneliti gunakan adalah materi pecahan. 

Perbedaan lainnya yaitu terletak pada lokasi penelitian, dan karakteristik 

subjek penelitian. 

C. Kerangka Pikir 

Prestasi  belajar  yang diperoleh dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang saling mendukung, salah satunya adalah ketepatan 

mengorganisir siswa. Guru sebagai pengendali kelas dituntut untuk mencari 

metode pembelajaran yang dapat membawa pengaruh besar dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

Matematika di kelas IV SD N Mandirancan, yaitu dengan menggunakan 

metode role playing.  

Proses pembelajaran yang melibatkan siswa, diharapkan akan 

memberikan penerapan konsep  materi pelajaran. Siswa akan dituntut aktif 

dalam menemukan atau mengamati  suatu fenomena yang ada disekitarnya 

sehingga mampu menanamkan suatu konsep. Hal ini dapat dirumuskan 

dengan skema gambar 2.1 sebagai berikut :  
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir di atas dirumuskan 

hipotesis penelitian, sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh metode  role playing terhadap sikap bersahabat siswa 

pada materi pecahan di kelas IV SD Negeri Mandirancan. 

2. Terdapat pengaruh metode role playing terhadap prestasi belajar 

matematika materi pecahan di kelas IV SD Negeri Mandirancan. 

 Siswa 

menjadi aktif 

 Siswa 

menjadi 

komunikatif 

 Siswa 

menjadi 

lebih 

menguasai 

konsep 

pemecahan 

masalah 

matematika 

Metode Role Playing 

mempunyai kelebihan 

sebagai sebuah metode 

yang dapat membuat 

siswa aktif dan dapat 

memunculkan kondisi 

atau kegiatan seperti 

kondisi nyata dalam 

kegiatan bermain peran. 

Ada pengaruh terhadap 

prestasi belajar matematika 

dan sikap bersahabat siswa 
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