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ABSTRAK 

 

RESHA YUNITA DAULAY, NIM. 109311088, “PENERAPAN METODE 

ROLE PLAYING DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA 

MATA  PELAJARAN IPS KELAS V SD NEGERI 064975 MEDAN DENAI 

TAHUN AJARAN 2012/2013”. 

 

 IPS sering dianggap pelajaran yang membosankan dan menjenuhkan 

dalam proses pembelajaran, sehingga banyak siswa yang belum memahami materi 

pelajaran dengan baik dan serta hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS sangat 

rendah. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS materi pokok peranan tokoh pejuang kemerdekaan 

indonesia dengan menggunakan metode role playing di kelas V Medan Denai. 

 Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek dalam 

penelitian ini siswa kelas V SD Negeri 064975 Medan Denai tahun ajaran 

2012/2013 sebanyak 1 kelas yaitu 25 orang siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-

laki dan 14 orang siswa peremuan. Pelaksanaan tindakan dilakukan selama 2 

siklus, dimana setiap siklus dilakukan dua kali pertemuan.  Jadi dalam 2 siklus 

ada 4 kali pertemuan. Dalam setiap siklus dilakukan 4 tahap yaitu Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pengamatan dan refleksi. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu hasil tes dan lembar observasi. 

 Hasil penelitian diperoleh siklus I dengan menerapkan metode role playing 

rata-rata nilai siswa 64,6 dan setelah dilakukan perbaikan pembelajaran pada 

siklus II diperoleh rata-rata nilai hasil belajar siswa sebelum meningkat menjadi 

85,2. Demikian halnya dengan ketuntasan belajar siswa siklus I sebanyak 12 

orang (48%) yang tuntas belajar sedangkan 13 orang (52%) belum tuntas, dan 

setelah dilakukan tindakan siklus II sebanyak 23 orang (92%) yang telah tuntas 

sedangkan 2 orang (8%) masih belum tuntas.Hasil observasi guru diperoleh pada 

siklus I pertemuan pertama dengan menerapkan metode role playing rata-rata 62,5 

tergolong rendah, lalu dilakukan tindakan siklus I pertemuan kedua diperoleh 

rata-rata nilai 70,8 tergolong sedang. Dan setelah dilakukan siklus II pertemuan 

pertama diperoleh nilai rata-rata 77,8 tergolong sedang dan siklus II pertemuan 

kedua diperoleh nilai rata-rata 85,4 tergolong tinggi. 

 Dari hasil yang diperoleh dari 25 siswa, dapat  dilihat bahwa setelah 

dilakukan tindakan pada setiap siklusnya, terjadi peningkatan nilai. Maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan mengggunakan metode role playing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPS materi pokok peranan tokoh 

pejuang kemerdekaan Indonesia di kelas V SD Negeri 064975 Medan Denai 

Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

 

 


