
ABSTRAK 

 

Idham Hadi Angkat, NIM.108313134, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Dengan Menggunakan Metode Role Playing  Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di 

Kelas V Min No. 473 Sidikalang T.A 2013/ 2014” 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah meningkatkan hasil  belajar siswa 

pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas V MIN No.473 Sidikalang dengan menggunakan 

model pembelajaran role playing. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pelajaran bahasa Indonesia pada materi pokok percakapan. 

Subjek dalam penelitian ini yaitu kelas V MIN No.473 Sidikalang yang berjumlah 34 

orang siswa. Penentuan subjek penelitian diperoleh berdasarkan hasil observasi  yang 

dilakukan oleh peneliti. Dimana saat observasi, hampir seluruh siswa yang hasil belajarnya 

masih rendah khususnya pada pelajaran bahasa Indonesia, sehingga peneliti berupaya untuk 

meningkatkan hasil belajar   siswa dengan menggunakan model pembelajaran role playing. 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam 2 siklus, 

dimana setiap siklus dilakukan dua kali pertemuan dan masing-masing pertemuan selama 35 

menit. Dalam setiap siklus akan diberikan tes kepada siswa untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian, siswa yang tuntas hasil belajarnya pada kondisi awal 

hanya 7 orang siswa (20,59%) dan siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 27 orang siswa 

(79,41%) dengan nilai rata-rata kelas sebesar 46,18. Setelah diadakan tindakan pada siklus I 

siswa yang tuntas sebanyak 14 orang siswa (41,18%) dan siswa yang belum tuntas sebanyak 

20 orang siswa (58,82%) dengan nilai rata-rata kelas sebesar 62,06. Sedangkan pada siklus II 

siswa yang tuntas belajar sebanyak 28 orang siswa (82,35%). Dan 6 orang siswa (17,65%) 

yang belum tuntas belajar dengan nilai rata-rata kelas 78,53.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

melalui pembelajaran role playing di kelas V/A MIN No.473 Sidikalang. Dengan hasil yang 

diperolehdari 34 siswa dapat dilihat bahwa setelah dilakukannya tindakan pada setiap siklus 

terjadi peningkatan hasil belajar. ini dapat disimpulkan bahwa melalui metode role playing 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi pokok 

percakapan di kelas V MIN NO. 473 Sidikalang, oleh karena itu disarankan kepada guru, 

agar menggunakan metode role playing dalam pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 


