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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan 
berkomunikasi lisan pada siswa kelas V SD Negeri 056002 Lr. Ibadah T.A. 
2011/2012. Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan selama 2 siklus. Subjek dalam penelitian ini siswa kelas V SD Negeri 
056002 Lr. Ibadah T.A. 2011/2012 sebanyak 1 kelas yaitu 30 orang siswa. 
Instrumen yang digunakan adalah lembar format observasi kegiatan siswa dan 
kegiatan peneliti selama proses pembelajaran. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif.  
 
Hasil  temuan penelitian menunjukkan bahwa pada pertemuan pertama siklus I 
diperoleh rata-rata skor kemampuan berkomunikasi lisan siswa sebesar 1,59 
(kurang) dan sebanyak 6,7% siswa yang mengalami peningkatan kemampuan 
berkomunikasi lisan, pada pertemuan kedua siklus I diperoleh rata-rata skor 
sebesar 2,09 (cukup) dan sebanyak 26,7% siswa yang yang mengalami 
peningkatan. Setelah dilakukan perbaikan pembelajaran pada siklus II, diperoleh 
rata-rata skor kemampuan berkomunikasi lisan siswa pada pertemuan pertama 
siklus II sebesar 2,63 (baik) dan sebanyak 86,7% siswa yang kemampuan 
berkomunikasi lisannya meningkat sedangkan pada pertemuan kedua siklus II 
diperoleh rata-rata skor sebesar 2,92 (baik) dan 90% siswa yang kemampuan 
berkomunikasi lisannya meningkat. Secara klasikal baik pada pertemuan pertama 
dan kedua siklus II kemampuan berkomunikasi lisan siswa mengalami 
peningkatan karena sudah lebih dari 85%. 
 
Berdasarkan hasil temuan penelitian selama 2 siklus dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan metode role playing dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi 
lisan siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia materi pokok bersikap jujur dalam 
kehidupan di kelas V SD Negeri 056002 Lr. Ibadah T.A. 2011/2012. Sebagai 
tindak lanjut diharapkan kepada guru hendaknya dapat menggunakan metode role 
playing untuk melatih dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan siswa 
terutama pada pelajaran Bahasa Indonesia. 
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