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ABSTRAK 

 

 

Ririn Widiawati. PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF 

ROLE PLAYING DENGAN CD INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN 

MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VII F SMP NEGERI 10 

SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2009/2010. Skripsi,Surakarta :  Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, November 2010. 

Tujuan penelitian adalah (1) Meningkatkan motivasi belajar siswa 

dengan penerapan strategi pembelajaran aktif Role Playing dengan CD interaktif 

(2) Meningkatkan penguasaan konsep belajar siswa dengan penerapan strategi 

pembelajaran aktif Role Playing dengan CD interaktif pada siswa kelas VII F 

SMP Negeri 10 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 

siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. Pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, angket, 

wawancara, dan kajian dokumen. Validitas data menggunakan teknik triangulasi 

sumber data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

kualitatif.  

Simpulan penelitian yang diperoleh adalah (1) Penerapan strategi 

pembelajaran aktif Role Playing dengan CD interaktif dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa (2) Penerapan strategi pembelajaran aktif Role Playing 

dengan CD interaktif dapat meningkatkan penguasaan konsep sebagai wujud 

motivasi belajar siswa kelas VII F SMP Negeri 10 Surakarta tahun pelajaran 

2009/2010. Hasil observasi motivasi belajar biologi siswa menunjukkan rata-rata 

indikator aspek adanya daya penggerak dari dalam diri siswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran pada siklus I sebesar 68,48% dan siklus II sebesar 80,18%, 

rata-rata indikator aspek keinginan melakukan kegiatan pembelajaran pada siklus 

I sebesar 70,27% dan siklus II sebesar 86,48%, rata-rata indikator aspek perhatian 

terhadap pelajaran pada siklus I sebesar 75,67% dan siklus II sebesar 87,38%. 

Hasil angket motivasi belajar biologi siswa menunjukkan rata-rata indikator aspek 

adanya daya penggerak dari dalam diri siswa dalam kegiatan pembelajaran pada 

siklus I sebesar 70,84% dan siklus II sebesar 79,66%, rata-rata indikator aspek 

keinginan melakukan kegiatan pembelajaran pada siklus I sebesar 73,28% dan 

siklus II sebesar 80,78%, rata-rata indikator aspek perhatian terhadap pelajaran 

pada siklus I sebesar 75,077% dan pada siklus II sebesar 82,86%. 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan melaksanakan 

kurikulum suatu lembaga pendidikan atau sekolah, agar dapat membimbing para 

siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada 

dasarnya mengantarkan para siswa menuju pada perubahan-perubahan tingkah 

laku baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai 

individu dan makhluk sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut, siswa berinteraksi 

dengan lingkungan belajar yang diatur guru melalui proses pembelajaran dengan 

interaksi aktif antara guru-siswa, siswa-siswa, dan siswa-guru secara tidak 

langsung terkait dengan berbagai komponen di antaranya kurikulum, materi bahan 

ajar, dan metode pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem 

yang utuh. 

Pelajaran biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang mempelajari 

mengenai  makhluk hidup dan aspek kehidupan. Dalam mempelajari biologi, 

siswa dapat  melakukan pengamatan secara langsung  untuk memperjelas materi  

sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dan termotivasi untuk mempelajarinya 

secara lebih mendalam. Dalam belajar biologi perlu adanya variasi strategi dan 

media pembelajaran sehingga dapat memotivasi siswa dan membuat siswa 

menjadi lebih paham dengan materi biologi. 

SMP Negeri 10 Surakarta merupakan sekolah yang mempunyai input 

siswa dengan prestasi belajar yang bervariasi. Prestasi belajar yang bervariasi 

disebabkan karena motivasi, bakat, kualitas pengajaran, dan kemampuan individu 

dalam kegiatan belajar mengajar beraneka ragam. Prestasi belajar siswa 

tergantung dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor 

yang ada dalam diri individu siswa, meliputi kematangan atau pertumbuhan, 

kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Faktor eksternal adalah faktor 

yang ada di luar individu, meliputi keluarga atau keadaan rumah tangga, guru, 



cara mengajar, alat-alat yang dipergunakan dalam kegiatan belajar-mengajar, 

lingkungan, kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial.  

Berdasarkan hasil observasi  yang telah dilakukan sebanyak 2 kali 

terhadap proses pembelajaran biologi dikelas VII F SMP Negeri 10 Surakarta 

yang berjumlah 36 siswa. Sebagian besar siswa kurang serius mengikuti kegiatan 

pembelajaran, banyak siswa yang ramai, tidak mau bertanya walaupun ada materi 

yang belum dipahami, tidak bersedia menjawab pertanyaan apabila belum 

ditunjuk oleh guru, bahkan meski diberikan pertanyaan dan contoh-contoh yang 

dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru selama proses pembelajaran adalah metode ceramah tanya 

jawab tanpa ada variasi metode lain yang membuat sebagian besar siswa merasa 

bosan sehingga kurang termotivasi mengikuti pembelajaran biologi. Selain itu 

jarangnya penggunaan media pembelajaran juga membuat siswa tidak termotivasi 

dan sulit memahami materi yang disampaikan, sehingga ketercapaian hasil belajar 

yang diperoleh kurang maksimal, hal ini terlihat dari nilai ulangan semester 1 

yang diperoleh adalah 19 siswa (52%) masih dibawah batas kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) SMP Negeri 10 Surakarta yaitu 62. Oleh karena itu, guru sebagai 

pengajar perlu mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan 

menerapkan strategi pembelajaran yang tidak membosankan serta menggunakan 

media yang lebih menarik bagi siswa agar dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran biologi.  

Salah satu strategi pembelajaran yang menampung semua perbedaan yang 

dimiliki siswa, meningkatkaan motivasi dan merangsang siswa aktif dalam 

pembelajaran adalah strategi pembelajaran aktif (active learning). Pembelajaran 

aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. 

Pada pembelajaran aktif, siswa dikondisikan dalam sikap mencari bukan sekedar 

menerima, melalui proses penyelidikan atau proses bertanya, sehingga hasil 

belajar yang maksimum dapat diperoleh siswa. Terdapat banyak teknik dalam 

strategi pembelajaran aktif, salah satunya adalah Role playing. 

Role Playing (bermain peran) adalah suatu aktivitas pembelajaran yang 

terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan spesifik yang 



digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui interaksi  antar 

siswa dan siswa dengan guru. Role playing dibuat berdasarkan bahwa sangatlah 

mungkin memahami obyek pembelajaran secara langsung ke dalam suatu situasi 

permasalahan kehidupan nyata, bermain peran dapat mendorong siswa 

mengekspresikan perasaannya, proses psikologis yang melibatkan sikap, nilai, dan 

keyakinan  serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang 

disertai analisis. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui bermain peran 

tergantung pada kualitas permainan peran yang diikuti dengan analisis 

terhadapnya. Disamping itu,tergantung pula pada persepsi siswa tentang peran 

yang dimainkan terhadap situasi yang nyata. 

Penerapan strategi pembelajaran aktif Role Playing dalam proses 

pembelajaran sangat menarik bagi siswa karena melibatkan siswa secara langsung 

dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar. 

Strategi pembelajaran Role Playing dapat dilengkapi dengan bahan ajar interaktif  

dengan pemutaran video dalam bentuk CD ( Compact Disk ) interaktif yang juga 

bertujuan untuk menarik perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

motivasi belajar siswa lebih meningkat. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan judul 

penelitian ini adalah: “PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF 

ROLE PLAYING DENGAN CD INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN 

MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VII F SMP NEGERI 10 

SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2009/2010” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Motivasi belajar siswa rendah. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan guru pada saat mengajar kurang 

bervariasi dan menarik sehingga siswa kurang tertarik dalam proses 

pembelajaran biologi. 

3. Media pembelajaran yang telah tersedia di sekolah kurang dioptimalkan 

penggunaanya. 



C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan strategi pembelajaran aktif Role playing dengan CD 

interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VII F SMP 

Negeri 10 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010 ? 

2. Apakah penerapan strategi pembelajaran aktif Role Playing dengan CD 

interaktif dapat meningkatkan penguasaan  konsep belajar sebagai wujud 

motivasi belajar siswa kelas VII F SMP Negeri 10 Surakarta tahun 

pelajaran 2009/2010? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi dengan 

penerapan strategi pembelajaran aktif Role playing dengan CD interaktif 

siswa kelas VII F SMP Negeri 10 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. 

2. Meningkatkan penguasaan konsep belajar siswa dengan penerapan strategi 

pembelajaran aktif Role Playing dengan CD interaktif siswa kelas VII F 

SMP Negeri 10 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Pembelajaran dengan menggunakan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi siswa 

a. Memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

b. Meningkatkan motivasi siswa terhadap pembelajaran biologi. 

c. Meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran biologi 

2. Bagi guru 

a. Menyajikan sebuah pilihan untuk mengatasi masalah pembelajaran 

yang membutuhkan penyelesaian melalui penerapan pembelajaran 

Role playing dengan CD interaktif 



b. Memperkaya khasanah pengetahuan guru mengenai alternatif strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan 

3. Bagi sekolah  

a. Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka memperbaiki 

proses pembelajaran. 

b. Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program peningkatan 

proses pembelajaran pada tahap berikutnya 

 

 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan di kelas 

VII F SMP Negeri 10 Surakarta, tentang penerapan strategi pembelajaran aktif 

Role Playing dengan CD interaktif  untuk meningkatkan motivasi belajar biologi 

siswa dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif 

Role playing dengan CD interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa yang ditunjukkan dengan hasil observasi dan angket yang selalu 

mengalami peningkatan disetiap siklusnya.  

2. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif 

Role Playing dengan CD interaktif  dapat meningkatkan penguasaan konsep 

sebagai wujud motivasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan keseluruhan 

siswa telah mencapai nilai Kriteria Ketuntasann Minimal (KKM) yang dibuat 

oleh sekolah. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pengembangan penelitian tindakan kelas dalam rangka peningkatan motivasi 

belajar siswa serta penguasaan konsep belajar siswa. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran biologi  dalam rangka untuk meningkatkan motivasi belajar dan 

penguasaan konsep siswa serta memberikan alternatif dalam memilih strategi, 

model, metode pembelajaran serta media untuk meningkatkan motivasi belajar 

dan penguasaan konsep belajar siswa.  

 

 



C. SARAN 

Berdasarkan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di kelas VII F 

SMP Negeri 10 Surakarta, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara 

lain: 

1. Kepada Guru 

a. Pelaksanaan strategi pembelajaran aktif Role Playing dengan CD Interaktif 

memerlukan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran sehingga guru 

harus memantau aktifitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif.  

b. Guru harus mempelajari dengan baik langkah-langkah pembelajaran 

berdasarkan strategi yang dipakai sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik. 

c. Guru harus menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi dan dapat 

mengikutsertakan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran agar dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa salah satunya dengan penerapan 

strategi pembelajaran aktif Role Playing dengan CD Interaktif. 

2. Kepada Siswa 

a.    Siswa bisa lebih aktif  dalam proses pembelajaran, tidak malu untuk 

bertanya ketika merasa kurang paham terhadap suatu materi, dan tidak 

segan dalam memberikan pendapat, saran atau kritik dalam proses diskusi 

pada kegiatan belajar mengajar. 

b.   Siswa tidak hanya bergantung pada materi yang diberikan oleh guru, tetapi 

juga harus aktif dalam mencari informasi materi dari sumber lain yang 

relevan dan mendukung. 

3.  Kepada Sekolah 

a. Perlu adanya peningkatan dalam pemanfaatan secara maksimal semua 

fasilitas yang tersedia di sekolah guna menunjang tercapainya tujuan belajar 

mengajar biologi. 

b. Perlu adanya peningkatan pelatihan terhadap guru dalam penerapan 

pembelajaran yang inovatif. 

 


