ABSTRAK
Pratiwi, Rahmi Elfa. NIM. 1103311064. Meningkatkan Hasil Belajar Siswa
dengan Menggunakan Metode Role Playing pada Mata Pelajaran Bahasa
Indonesia di Kelas V SD Negeri 068474 Medan Labuhan Tahun Ajaran
2013/2014. Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan,
2014.
Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada
mata pelajaran bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi
memerankan tokoh drama dengan menggunakan metode role playing di kelas V
SD Negeri 068474 Medan Labuhan.
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi
yang dibantu dengan alat pengumpulan data seperti tes untuk siswa, lembar
observasi untuk siswa dan lembar observasi untuk guru yang bertujuan untuk
mengetahui hasil belajar siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia pada materi
pokok memerankan drama. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD
negeri 068474 Medan Labuhan yang berjumlah 39 orang.
Dari analisis yang dilakukan pada tes awal atau pretes sebelum dilakukan
tindakan kondisi hasil belajar siswa masih tergolong rendah dengan nilai rata-rata
54,87, dengan 5 orang siswa yang tuntas dalam pembelajaran (12,8%)dan 34
siswa lain tidak tuntas (87,2%). Sedangkan setelah pelaksanaan metode role
playing diperoleh peningkatan pada proses pembelajaran pada proses
pembelajaran maupun pada hasil belajar siswa. Namun kegiatan pembelajaran
pada siklus I masih kurang baik. Pada hasil tes siklus I nilai rata-rata kelas
mencapai nilai 59,8 dimana terdapat 10 siswa yang mengalami hasil belajar tuntas
dan 29 siswa yang mengalami hasil belajar tidak tuntas dengan persentase
ketuntasan klasikal sebesar 25,64%. Pada hasil tes siklus II terjadi peningkatan
yang sangat baik dimana nilai rata-rata mencapai angka 77,6 dimana terdapat 3
orang yang tidak tuntas dan 36 orang siswa tuntas dalam proses pembelajaran,
dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 92,3%.
Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan
metode role playing pada mata pelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan
hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 068474 Medan Labuhan Tahun Ajaran
2013/2014.

