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Abstrak 

 

Pembelajaran yang berhasil dan berdaya guna juga ditandai dengan tingginya kegiatan dan 

partisipasi  siswa dalam lingkungan belajar. Partisipasi siswa yang tinggi dalam belajar dapat 

dicapai dengan penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan efektif yakni metode yang 

dapat menumbuhkembangkan dan meningkatkan aktivitas dan kreativitas belajar siswa secara 

signifikan. Hal ini didasari oleh asumsi, bahwa ketepatan guru dalam memilih model dan 

metode pembelajaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan  belajar, karena model dan 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru akan berpengaruh terhadap kualitas 

pembelajaran yang dilakukannya. Seorang guru harus bisa mengakomodir keinginan belajar 

siswa dengan berbagai karakteristik unik tersebut. Maka kondisi inilah yang membuat guru 

dituntut kreatif dalam mengembangkan kemampuan siswa baik sisi akademik ataupun 

pendidikan karakter. Itu sebabnya penulis berinisiatif mengembangkan alternatif model 

pembelajaran ROLE PLAY KORSEL. Model pembelajaran ini telah terbukti membuat siswa 

belajar lebih menyenangkan dengan berbagai aktivitas yang tidak menjenuhkan dan tetap 

mengembangkan karakter siswa yang menjadi tuntutan. Sistem assesmen yang dikolaborasi 

membuat siswa menjadi tertantang dan memberikan yang terbaik karena semangat berkompetisi 

akan terwujud, siswa juga akan terbiasa bekerja mandiri dan jujur dalam bekerja, dengan tidak 

menggantungkan diri kepada orang lain, dengan hasil observasi berada dalam kriteria sangat 

baik. 

 

Kata Kunci : ROLE, PLAY, KORSEL 

PENDAHULUAN 

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena 

kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Pendidikan 

memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bekal kepada peserta didik agar 

dapat bertahan hidup dalam perubahan-perubahan tersebut melalui sebuah pembelajaran 

yang banyak mengeskplorasi berbagai keterampilan sosial. Keterampilan sosial 

merupakan aspek yang diperlukan oleh masyarakat global yang semakin demokratis. 

Arus besar terbentuknya demokratisasi dalam masyarakat dunia seperti dikatakan oleh 

Francis Fukuyama (1992) dalam Supriatna (2007;141) nampaknya bukan hanya 

menjadi pengetahuan kognitif melainkan harus segera diikuti dengan penguasaan ranah 

afektif dan psikomotor berupa sikap dan perilaku (the way of acting) yang demokratis.  

Untuk mencapai hal tersebut,  pendidikan seharusnya dapat mengarahkan pada suatu 

pembelajaran yang dapat mewakili terhadap proses pembentukan keterampilan-

keterampilan sosial bagi peserta didik. Kegiatan pembelajaran  di kota Bandung 

khususnya di kecamatan Bojongloa Kidul menunjukkan kepada kondisi dimana siswa 

seringkali tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

seperti bertanya, mengemukakan rasa ingin tahu, menjawab pertanyaan dari guru atau 
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teman dan menyelidiki atau mencari informasi yang diperlukan dalam pembelajaran. 

Guru terlalu mendominasi proses pembelajaran dengan pola book center sehingga nilai-

nilai sosial yang terkandung dalam sebuah partisipasi tidak terpenuhi oleh siswa, 

akibatnya siswa cenderung pasif dan tujuan pembelajaran sulit untuk tercapai sehingga 

pada gilirannya pembentukan manusia yang mampu berpartisipasi aktif dalam 

masyarakat yang demokratis tidak akan terwujud. Depdiknas (2007) menyatakan bahwa 

salah satu tujuan pendidikan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan dalam 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di 

tingkat lokal, nasional, dan global. 

Pembelajaran yang berhasil dan berdaya guna juga ditandai dengan tingginya kegiatan 

dan partisipasi  siswa dalam lingkungan belajar. Partisipasi siswa yang tinggi dalam 

belajar dapat dicapai dengan penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan efektif 

yakni metode yang dapat menumbuhkembangkan dan meningkatkan aktivitas dan 

kreativitas kegiatan belajar siswa secara signifikan. Hal ini didasari oleh asumsi, bahwa 

ketepatan guru dalam memilih model dan metode pembelajaran akan berpengaruh 

terhadap keberhasilan  belajar siswa, karena model dan metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru akan berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang 

dilakukannya (Mulyasa, 2007). Seorang guru harus bisa mengakomodir keingininan 

belajar siswa dengan berbagai karakteristik unik tersebut. Maka kondisi inilah yang 

membuat guru dituntut kreatif dalam mengembangkan kemampuan siswa baik sisi 

akademik ataupun pendidikan karakter. Itu sebabnya penulis berinisiatif 

mengembangkan alternatif model pembelajaran ROLE PLAY KORSEL  yang akan terus 

diaplikasikan dalam pembelajaran yang sesuai. 

Berdasarkan pengamatan pada beberapa pembelajaran, dan kuesioner yang diedarkan 

kepada siswa, ada beberapa permasalahan yang ditemukan di kelas, diantaranya: 

1. Rendahnya motivasi belajar karena dianggap membosankan sekitar 05% 

2. Menganggap hamper semua mata pelajaran sebagai mata pelajaran hafalan sebanyak 

70% 

3. Kurangnya kemampuan berkomunikasi lisan dalam pembelajaran yaitu dalam 

rentang cukup sekitar 60% 

4. Rendahnya proses kerjasama dalam menuangkan ide dalam bentuk mind map atau 

poster berdasarkan observasi sekitar 70% walaupun dalam rentang baik 

5. Masih rendahnya kemampuan untuk bertanya dalam pembelajaran yaitu sekitar 32.% 

 

KAJIAN TEORI 



Teori Konstruktivisme  didefinisikan sebagai  pembelajaran  yang  bersifat generatif, 

yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan teori 

behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik 

antara stimulus dan respon, sedangkan teori kontruktivisme lebih memahami belajar 

sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi 

makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Pengetahuan tidak bisa 

ditransfer dari guru kepada orang lain, karena setiap orang mempunyai skema sendiri 

tentang apa yang diketahuinya. Pembentukan pengetahuan merupakan proses kognitif 

dimana terjadi proses asimilasi dan akomodasi untuk mencapai suatu keseimbangan 

sehingga terbentuk suatu skema yang baru. 

Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih 

menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, 

tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting. 

Dalam proses belajar, hasil belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi 

perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang. Sebagai upaya memperoleh 

pemahaman atau pengetahuan, siswa ”mengkonstruksi” atau membangun 

pemahamannya terhadap fenomena yang ditemui dengan menggunakan pengalaman, 

struktur kognitif, dan keyakinan yang dimiliki. 

Dengan demikian, belajar menurut teori konstruktivisme bukanlah sekadar menghafal, 

akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan 

bukanlah hasil ”pemberian” dari orang lain seperti guru, akan tetapi hasil dari proses 

mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Pengetahuan hasil dari ”pemberian” 

tidak akan bermakna. Adapun pengetahuan yang diperoleh melalui proses 

mengkonstruksi pengetahuan itu oleh setiap individu akan memberikan makna 

mendalam atau lebih dikuasai dan lebih lama tersimpan/diingat dalam setiap individu. 

Adapun tujuan dari teori ini adalah sebagai berikut : (a) adanya motivasi untuk siswa 

bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. (b) Mengembangkan 

kemampuan siswa untuk mengejukan pertanyaan dan mencari sendiri    pertanyaannya. 

(c) Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara 

lengkap. (d)  Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. 

(e) Lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu. 
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Salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori belajar 

konstruktivisme adalah teori perkembangan mental Piaget. Teori ini biasa juga disebut 

teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Teori belajar tersebut 

berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar, yang dikemas dalam tahap 

perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap perkembangan 

intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam mengkonstruksi 

ilmu pengetahuan. Misalnya, pada tahap sensori motor anak berpikir melalui gerakan 

atau perbuatan (Ruseffendi, 1988: 132). 

KORSEL adalah salah satu jenis permainan tradisional dimana permainan ini terbuat 

dari bahan kayu dan besi dan permainannya pun bergerak secara berputar-putar. 

Sedangkan Role playing atau bermain peran adalah sejenis permainan gerak yang 

didalamnya ada tujuan, aturan dan sekaligus melibatkan unsur senang (Jill Hadfield, 

1986). Dalam role playing murid dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, 

meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. Selain itu, role playing sering 

kali dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktivitas dimana pembelajar membayangkan 

dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain (Basri 

Syamsu, 2000). Metode Role Playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan 

pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan 

imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh 

hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, 

hal itu bergantung kepada apa yang diperankan. Pada metode bermain peranan, titik 

tekanannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu 

situasi masalah yang secara nyata dihadapi. Murid diperlakukan sebagai subyek 

pembelajaran, secara aktif melakukan praktik-praktik berbahasa (bertanya dan 

menjawab) bersama teman-temannya pada situasi tertentu. Belajar efektif dimulai dari 

lingkungan yang berpusat pada diri murid (Departemen Pendidikan Nasional, 2007). 

Lebih lanjut prinsip pembelajaran memahami kebebasan berorganisasi, dan menghargai 

keputusan bersama, murid akan lebih berhasil jika mereka diberi kesempatan 

memainkan peran dalam bermusyawarah, melakukan pemungutan suara terbanyak dan 

bersikap mau menerima kekalahan sehingga dengan melakukan berbagai kegiatan 

tersebut dan secara aktif berpartisipasi, mereka akan lebih mudah menguasai apa yang 



mereka pelajari (Boediono, 2001). Jadi, dalam pembelajaran murid harus aktif, karena 

tanpa adanya aktivitas, maka proses pembelajaran tidak mungkin terjadi. 

Stategi pembelajaran “ROLE PLAY KORSEL” adalah perpaduan antara permainan 

bermain peran sebagai siswa dan guru secara berputar giliran. Penjelasan tahapan 

operasional model pembelajaran ROLE PLAY KORSEL 

1. Membuat kelompok siswa dalam pembuatan mind map atau poster. 

2. Siswa membuat mind map atau poster secara berkelompok. 

3. siswa dibagi tugas sebagai presenter (guru) dan visitor (siswa) lalu berkeliling seperti 

korsel, masing-masing kelompok 2 menit sampai kelompok yang dikelilingi habis 

dan diperbolehkan untuk bertanya serta menambahkan materi yang kurang lengkap. 

4. Siswa kembali ke kelompok awal, lalu melakukan diskusi kelompok dan diskusi 

kelas. 

5. Guru memfasilitasi diskusi dan menyimpulkan materi bersama siswa di akhir 

pembelajaran 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Strategi peningkatan dalam pembelajaran aktif dengan mengedepankan nilai karakter 

dilakukan dengan sejumlah alasan, yaitu: 

1. Pembelajaran di kelas kurang kondusif diantaranya disebabkan kurang aktifnya siswa 

dalam belajar, adanya pandangan belajar monoton dan cukup membosankan maka 

dari itu peran guru di dalam kelas sangat menentukan kualitas pembelajaran. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Rusman (2010: 19-20) bahwa kondisi seperti ini seyogyanya 

guru dalam era teknologi informasi dan komunkasi sekarang ini bukan hanya sekadar 

mengajar (transfer of knowledge) melainkan harus menjadi manajer belajar. Hal 

tersebut mengandung arti, setiap guru diharapkan mampu menciptakan kondisi 

belajar yang menantang kreativitas dan aktivitas siswa, menggunakan multimedia, 

multimetode, dan multisumber agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

2. Melihat fakta kurang aktifnya siswa dalam belajar, seringnya ditemukan siswa hanya 

sebagai pendengar penjelasan guru, maka diperlukan terwujudnya pembelajaran aktif 

dimana suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. 

Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktifitas 

pembelajaran. Mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide 



pokok dari materi belajar, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang 

baru mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Zaini (2008) bahwa dengan belajar aktif ini, peserta 

didik di ajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental 

akan tetap juga melibatkan fisik. Dengan cara ini biasanya peserta didik akan 

merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat 

dimaksimalkan. 

3. Kondisi siswa yang menganggap belajar monoton dan cukup membosankan terlontar 

dari siswa, maka dari itu guru harus mampu mengembangkan alternatif 

pembelajaran. Model pembelajaran ROLE PLAY KORSEL merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif. Dari sekian banyak model pembelajaran, 

pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat dari proses`pembelajaran yang lebih menekankan pada proses 

kerja sama dalam kelompok. Hal ini senada dengan pendapat Rusman (2010: 206-

207) bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tidak hanya kemampuan 

akademik dalam pengertian penguasaan materi pelajaran, tetapi juga adanya unsur 

kerja sama untuk penguasaan materi tersebut. Adanya kerja sama inilah yang 

menjadi ciri khas dari cooperative learning. Pembelajaran kooperatif dilihat dari 

perspektif motivasi artinya penghargaan yang diberikan kepada kelompok yang 

dalam kegiatannya saling membantu untuk memperjuangkan keberhasilan kelompok.  

4. Siswa dalam belajar memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sukmadinata (2003:14-16) bahwa terdapat tiga gaya belajar pada siswa 

dalam pembelajaran. Dengan memahami gaya belajar, maka guru akan dapat 

menentukan langkah-langkah untuk belajar dengan lebih cepat dan mudah. Guru 

dalam pembelajaran harus memperhatikan gaya belajar siswa yang termasuk visual, 

auditori atau kinestetik 

5. Pembelajaran di kelas memerlukan pemikiran lebih jauh bagaimana memposisikan 

siswa supaya bisa belajar lebih efektif dan efisien. Hal ini senada dengan pendapat 

Sagala (2005: 58) bahwa proses pembelajaran tidak selalu efektif dan efisien dan 

hasil proses belajar mengajar tidak selalu optimal, karena ada sejumlah hambatan, 

maka dari itu belajar seperti ini akan lebih mengutamakan penguasaan ilmu, dan 

diyakini akan memberi peluang untuk siswa lebih kreatif dan guru lebih professional, 



dengan demikian pembelajaran akan lebih bermakna dimana guru mampu 

menciptakan kondisi belajar yang dapat membangun kreatifitas siswa untuk 

menguasai ilmu pengetahuan. 

6. Pembelajaran tidak hanya menekankan materi saja, tetapi dibarengi dengan 

melakukan penguatan pendidikan karakter yang baik dalam pembelajaran. Hal ini 

senada dengan paparan Saptono (2011: 23) bahwa pendidikan karakter adalah upaya 

yang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan karakter yang baik (good 

character) berlandaskan kebajikan-kebajikan inti (core virtues) yang secara objektif 

baik bagi individu. 

7. Pembelajaran model ROLE PLAY KORSEL ini memerlukan interaksi antar individu 

yang cukup tinggi agar pembelajaran optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Johnson & Johnson dalam Saptono (2011: 74-75) bahwa ada lima karakteristik atau 

komponen esensial dalam pembelajaran kooperatif. Lima komponen itu adalah: (a) 

kesalingtergantungan positif antar individu (positive interdependence), (b) interaksi 

tatap muka secara langsung (face to face interaction), (c) tanggungjawab 

perseorangan (individual accountability), (d) keterampilan antarpribadi dan 

kelompok kecil (social skill), (e) evaluasi proses kelompok (group processing). 

8. Proses pembelajaran memerlukan media yang menarik untuk siswa, begitupun dalam 

pengembangan model pembelajaran yang menggunakan media. Hal senada 

dipaparkan oleh Rudi, S (2008: 6-7) bahwa media diperlukan bisa disesuaikan 

dengan fungsinya yaitu: (a) media pembelajaran merupakan wadah dari pesan, (b) 

materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran, (c) tujuan yang ingin 

dicapai ialah proses pembelajaran. Selanjutnya penggunaan media secara kreatif 

akan memperbesar kemungkinan bagi siswa untuk belajar lebih banyak, mencamkan 

apa yang dipelajarinnya lebih baik, dan meningkatkan penampilan dalam melakukan 

keterampilan sesuai dengan yang menjadi tujuan pembelajaran. 

Penerapan strategi pemecahan masalah yang dipilih dalam upaya meningkatkan aktifitas 

pembelajaran melalui pengembangan model pembelajaran di sekolah dilakukan dengan 

langkah-langkah berikut: 

1. Data-data awal yang telah didapatkan tentang kondisi dan karakteristik siswa SDN 

Cibaduyut 3 Bandung melalui hasil angket dan observasi, langsung penulis 

mengadakan diskusi dengan guru-guru di sekolah untuk merumuskan alternatif 



pengembangan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa di SDN 

Cibaduyut 3 Bandung, dimana alternatif model pembelajaran ROLE PLAY KORSEL 

dicoba untuk digunakan dalam pembelajaran oleh semua guru. 

2. Diskusi dengan guru-guru menyepakati untuk mengadakan pertemuan kembali 

setelah melaksanakan alternatif model pembelajaran ROLE PLAY KORSEL untuk 

mengadakan refleksi setiap pembelajaran. 

3. Peer Teaching diadakan antar sesame guru  ketika menggunakan model 

pembelajaran ROLE PLAY KORSEL dan saling memberikan masukan serta refleksi 

objektif. 

4. Kesepakatan program pengembangan model yang dilakukan penulis dengan 

sepengetahuan bagian Kurikulum dan Kepala Sekolah ROLE PLAY KORSEL, 

Pengawas Mata Pelajaran dan Pejabat Dinas Pendidikan. 

5. Pelaksanaan Peer Teaching dilaksanakan sesuai dengan jadwal mengajar guru 

biologi yang tidak bentrok, dan sekaligus guru yang mengobservasi tersebut menjadi 

observer dalam keberlangsungan dan kelancaran model pembelajaran ROLE PLAY 

KORSEL dimana yang diamati adalah aktifitas siswa dan guru dalam mengelola 

pembelajaran. 

6. Peer Teaching yang telah dilakukan beberapa kali antar guru, disepakati adanya 

rapat pertemuan atau diskusi lanjutan untuk merumuskan tahapan model 

pembelajaran mana yang kurang efektif untuk senantiasa menuju kesempurnaan 

model pembelajaran ROLE PLAY KORSEL. 

7. Akhir pembelajaran untuk beberapa pertemuan, guru meminta testimoni, saran dan 

kritik serta respon terhadap pembelajaran yang telah dilakukan baik lisan maupun 

tulisan, dan dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan kesempurnaan 

model pembelajaran selanjutnya. 

8. Perumusan model pembelajaran ROLE PLAY KORSEL yang lebih sempurna dan 

senantiasa digunakan dalam pembelajaran sesuai karakteristik materi. Berdasarkan 

masukan materi yang cocok yang memiliki cakupan banyak, banyak hafalan dan 

gambar lebih cocok digunakan dalam model pembelajaran ROLE PLAY KORSEL. 

9. Mengadakan sosialisasi di sekolah dengan mengenalkan model pembelajaran ROLE 

PLAY KORSEL  ke seluruh guru, beberapa mata pelajaran yang cocok dan sesuai 

bisa menggunakan model pembelajaran ROLE PLAY KORSEL. Serta meminta 



respon kepada seluruh guru baik positif dan negatifnya dalam

 pelakasanaan dan pengembangan model pembelajaran. 

10. Mengadakan diskusi di forum ilmiah tentang  pengembangan model 

pembelajaran ROLE PLAY KORSEL yang bisa dilaksanakan di sekolah yang berbeda 

dan dapat menginspirasi bapak ibu guru yang ada di forum KKG . 

11. Penggunaan model pembelajaran ROLE PLAY KORSEL secara berkelanjutan 

sampai sekarang, untuk meningkatkan aktifitas pembelajaran, peningkatan 

kemampuan akademik segi pengetahuan, sikap dan keterampilan serta menjadikan 

pembelajaran yang mendukung penguatan pendidikan karakter, terutama di SDN 

Cibaduyut 3. 

Setelah melakukan penerapan model pembelajaran ROLE PLAY KORSEL selama satu 

semester,maka diperoleh hasil yang cukup menggembirakan, yaitu: 

1. Pembelajaran tidak monoton, bisa dilaksanakan di luar kelas seperti pameran di luar 

kelas agar suasana belajar lebih bermakna dan berbeda dengan 75% siswa 

menyatakan hal positif. 

2. Antusiasme siswa dalam belajar terutama menuangkan ide dalam membuat poster 

dan mind map tinggi dengan kisaran nilai 85 rentang sangat baik 

3. Peningkatan nilai ulangan biologi yang cukup signifikan setelah melaksanakan 

model pembelajaran ROLE PLAY KORSEL, dengan perolehan siswa yang lulus di 

atas KKM mencapai >90%. 

5. Munculnya jiwa yang senang dan termotivasi dalam memperoleh nilai yang 

dikumpulkan siswa menjadi pemicu pengumpulan nilai tertinggi dengan rentang 

sangat baik di kisaran 80. 

Pelaksanaan model pembelajaran ROLE PLAY KORSEL yang dipilih dan digunakan 

dalam beberapa materi yang banyak hafalannya dan cukup membosankan bukan tanpa 

kendala. Beberapa kendala yang dihadapi adalah: 

1. Penggunaan waktu yang banyak dalam membuat mind map atau poster 

2. Pembuatan mind map atau poster harus lebih lengkap dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran agar materi dapat tersampaikan dengan optimal 

3. Pengarsipan hasil siswa poster dan mind map yang kurang terfasilitasi. 



4. Masih minimnya keinginan guru dalam mengembangkan model pembelajaran ketika 

diajak untuk menerapkan dan untuk berdiskusi serta diminta masukan dalam 

mengembangkan model lebih lanjut. 

5. Kurangnya tenaga ahli yang diperlukan untuk memvalidasi dan memberi masukan 

terhadap keberlangsungan pengembangan model pembelajaran. 

Beberapa faktor pendukung dalam strategi pemecahan masalah dapat terus 

diterapkan antara lain: 

1. Alat, bahan serta media pembelajaran selalu mendukung dalam melaksanakan model 

pembelajaran ROLE PLAY KORSEL. 

2. Siswa memiliki banyak energi dan mendukung kelancaran dan kesuksesan dalam 

pengembangan model pembelajaran ROLE PLAY KORSEL. 

3. Siswa dapat diajak kerjasama dalam berdiskusi untuk mengembangkan berbagai 

model pembelajaran yang dikembangkan oleh guru. 

4. Pihak manajemen, MGMP dan Dinas Pendidikan selalu mendukung dan 

mengapresiasi kepada guru yang melakukan inovasi. 

5. Teman-teman guru di SDN Cibaduyut 3 yang senantiasa siap sedia membantu 

persiapan pengembangan model pembelajaran dan diajak berdiskusi berkelanjutan. 

Pengembangan strategi yang diterapkan sebagai upaya meningkatkan pembelajaran 

yang aktif dengan penguatan nilai karakter serta menggali potensi siswa dalam 

pembelajaran atau yang lain dapat dilakukan dengan cara: 

1. Pihak sekolah harus memfasilitasi guru yang akan mengambangkan model 

pembelajaran secara mandiri dengan melakukan desiminasi tingkat sekolah. Hal ini 

akan muncul banyak masukan yang positif untuk pengembangan ilmiah model 

pembelajaran. 

2. Adanya forum ilmiah untuk melakukan presentasi dan diskusi tentang model 

pembelajaran yang dilanjutkan dengan masukan dari rekan-rekan, sehingga akan 

muncul ide baru untuk pengembangan model pembelajaran atau pun perbaikan 

beberapa bagian yang menjadi kekurangan pada tahapan model pembelajaran yang 

sudah ada. 

3. Meminta testimoni kepada siswa secara berkelanjutan dan pada beberapa kelas 

tentang pelaksanaan model pembelajaran di kelas, serta meminta masukan dari siswa 

secara obyektif untuk perbaikan dan pengembangan model pembelajaran selanjutnya. 



4. Konsultasi akademis dengan para ahli pendidikan tentang kelebihan dan kekurangan 

pelaksanaan model pembelajaran serta meminta masukan yang praktis dan obyektif 

untuk kesempurnaan serta validitas dari model pembelajaran atau sistem penilaian 

yang akan dikembangkan. 

 

SIMPULAN 

Pembelajaran senantiasa harus terus dikembangkan sesuai dengan kondisi siswa dan 

tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, adaptasi model pembelajaran dan sistem penilaian 

sangat diperlukan dalam pengembangan kualitas pembelajaran secara terus menerus. 

Model pembelajaran “ROLE PLAY KORSEL” telah terbukti membuat siswa belajar 

lebih menyenangkan dengan berbagai aktivitas yang tidak menjenuhkan dan tetap 

mengembangkan karakter siswa yang menjadi tuntutan. Sistem assesmen yang 

dikolaborasi membuat siswa menjadi tertantang dan memberikan yang terbaik karena 

semangat berkompetisi akan terwujud. 

Pengembangan model pembelajaran ini melalui tahapan percobaan yang secara terus 

menerus di berbagai karakteristik siswa, dan menghasilkan formula yang efektif untuk 

pelaksanaan dengan berbagai karakteristik siswa. Pembelajaran menjadi meningkat 

kualitasnya setelah menggunakan model pembelajaran ROLE PLAY KORSEL secara 

konsisten, baik itu kemampuan akademik dengan ditunjukkan peningkatan rata-rata 

perolehan nilai ulangan di atas 90% yang di atas KKM, apadahal sebelumnya dibawah 

75%. Terjadi peningkatan juga pada perilaku belajar di kelas berdasarkan angket respon 

siswa 95% siswa senang dalam belajar, dan berdasarkan pengamatan guru bidang studi 

terjadi perubahan dan peningkatan karakter belajar siswa mulai dari kerjasama, 

kemampuan berkomunikasi,menghargai pendapat orang lain, disiplin waktu, semangat 

belajar, jujur, mandiri, tekun, daya saing tinggi (kompetitif). 
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