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ABSTRAK 
 
 

      Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi 
belajar IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Ngrundul. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research). Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Ngrundul. Sedangkan 
objek penelitian adalah prestasi belajar IPS. Penelitian ini dilaksanakan 
dalam dua siklus, setiap siklusnya memiliki komponen tindakan yaitu 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode bermain peran. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, wawancara dan 
tes. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, tes, dan catatan lapangan. Teknis analisis data yang digunakan 
diskriptif kualitatif dan diskriptif kuantitatif. Adapun indikator keberhasilan 
pada penelitian ini adalah jika 80% dari seluruh siswa memperoleh KKM ≥ 
60. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan metode bermain peran prestasi belajar IPS dapat meningkat. 
Meningkatnya prestasi belajar IPS ditandai sebelum dilakukan tindakan 
nilai rata-rata siswa hanya 53 Setelah dilakukan tindakan, pada siklus I 
meningkat menjadi 62 dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 74. 
Persentase siswa yang tuntas belajar atau yang mendapat nilai ≥ 60, 
sebelum dilakukan tindakan hanya 6 atau 40% dari seluruh siswa. Setelah 
dilakukan tindakan, pada siklus I meningkat menjadi 10 atau 66,7% siswa 
mendapat nilai ≥ 60. Pada siklus II meningkat lagi menjadi 13 atau 86,7% 
dari seluruh siswa mendapat nilai ≥ 60.  

 
Kata Kunci: prestasi belajar, metode bermain Peran, tokoh patriotisme 
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A. PENDAHULUAN 

     Pendidikan di sekolah dasar diselenggarakan untuk mengembangkan 

kemampuan, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk 

kehidupan masyarakat serta menyiapkan peserta didik memenuhi persyaratan 

untuk mengikuti pendidikan menengah. Salah satu mata pelajaran pokok yang 

diajarkan pada pendidikan dasar adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang 

merupakan mata pelajaran dengan peranan penting dalam kehidupan sehari-

hari serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya. 

Ilmu Pengetahuan Sosial menempatkan diri sebagai sarana strategis dalam 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan sosial.  

Penggunaan metode dalam pembelajaran sangat mempengaruhi proses 

pembelajaran. Karena keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pada tepat 

dan tidaknya metode yang digunakan guru. Jika dalam mengajar guru hanya 

menggunakan metode ceramah saja, maka hasil pembelajaran kurang 

maksimal. Karena siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 

dan pembelajaran pun terkesan tidak menyenangkan atau membosankan, 

sehingga siswa tidak bergairah dalam mengikuti pelajaran. Penggunaan media 

pembelajaran juga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran. 

       Dari hasil observasi yang dilakukan data awal menunjukkan, nilai 

yang diperoleh siswa masih rendah. Nilai yang diperoleh siswa masih dibawah 

KKM yang telah ditentukan, yaitu ≥ 60. Banyak siswa yang mendapat nilai ≤ 

60.  Hanya 6 siswa (40%) dari seluruh jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 60. 

Rata-rata nilai siswa hanya mendapat 53. Sehingga nilai siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Ngrundul tergolong masih rendah. Nilai yang paling rendah adalah 

nilai IPS, khususnya pada pengenalan tokoh-tokoh patrioitisme. 

       Media merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Manfaat media dalam pembelajaran adalah membuat siswa 

menjadi aktif, membatasi materi agar tidak terlalu luas pembahasannya, dan 

sebagai alat penyampaian pesan. Seorang guru harus dapat membuat dan 

menggunakan media dengan tepat. Supaya materi yang disampaikan guru dapat 

dipahami dengan mudah oleh siswa. Dalam pembelajarannya, guru jarang 
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menggunakan media untuk mendukung proses pembelajaran. Penggunaan 

variasi metode sangat diperlukan, supaya siswa semangat dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Penggunaan metode bermain peran dirasa tepat dalam 

meningkatkan prestasi belajar IPS. Karena bermain peran anak dapat menggali 

perasaannya, memperoleh inspirasi dan pemahamannya yang berpengaruh 

terhadap sikap, nilai dan persepsinya, mendalami materi, mengembangkan 

sikap dalam memecahkan  masalah (Hamzah B. Uno, 2007: 25). 

 Dalam karakteristik anak SD, pada usia SD anak suka bermain dan 

dengan bermain anak dapat memperoleh pengalaman-pengalamannya secara 

langsung. Sehingga dengan bermain peran anak akan lebih mudah menerima 

pembelajaran dan prestasi belajar dapat meningkat.Berdasarkan latar belakang 

di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah metode 

bermain peran dapat meningkatkan prestasi belajar IPS pada materi tokoh-

tokoh patriotisme siswa kelas IV di SD Negeri 2 Ngrundul 2012/2013?’’. 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah metode bermain peran dapat meningkatkan prestasi belajar 

IPS pada materi tokoh-tokoh patriotisme pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Ngrundul 2012/2013.    Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru 

dan sekolah. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:  

a. Bagi guru, dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman 

tentang penerapan penggunaan metode bermain peran dalam pembelajaran 

IPS pada pengenalan tokoh-tokoh patriotisme. 

b. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 

dalam meningkatkan prestasi belajar IPS pada materi tentang pengenalan 

tokoh-tokoh patriotisme salah satunya dengan menggunakan metode 

bermain peran. 

Prestasi menurut Hasan Alwi, dkk (2005: 895), adalah hasil yang telah 

dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Sedangkan 

prestasi belajar adalah sebagai penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangkan dalam pelajaran dan biasanya diukur dengan 

menggunakan  nilai tes atau angka yang diberikan guru. Jadi prestasi belajar 
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IPS adalah sebagai penguasaan pengetahuan atau keterampilan dalam proses 

pembelajaran IPS yang dapat diukur dengan menggunakan tes dan biasanya 

dinilai dengan menggunakan angka atau huruf.  

Hurlock (Andang Ismail, 2005: 52) bermain peran termasuk salah satu 

jenis bermain aktif. Permainan ini juga disebut permainan drama, sebab 

merupakan kegiatan yang dilakukan dengan pura-pura. Melalui perilaku dan 

bahasa yang jelas berhubungan dengan materi atau situasi, seolah-olah hal itu 

mempunyai atribut yang lain ketimbang yang sebenarnya. Dalam kegiatan 

bermain peran, anak mempunyai peran penting. Anak melakukan 

impersonalisasi (melakukan peniruan) terhadap karakter yang dikagumi atau 

ditakutinya, baik yang ia temui sehari-hari maupun dari tokoh-tokoh yang ia 

tonton di film atau yang ia baca di media massa.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SD Negeri 2 Ngrundul yang 

beralamatkan di desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. 

Kelas yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian ini adalah kelas IV yang 

berjumlah 15 siswa pada semester I tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tahun ajaran 2012/ 2013 pada semester I. Dilaksanakan pada 

bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2012. Sesuai dengan materi yang 

ada pada semester I. 

 Prosedur penelitian adalah rangkaian tahap-tahap penelitian dari awal 

sampai akhir. Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) ini, 

mekanisme kerjanya diwujudkan dalam bentuk siklus yang tercakup empat 

kegiatan, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

interpretasi, serta analisis dan refleksi. Pelaksanaan dilakukan dengan 

mengadakan pembelajaran yang dalam satu siklus ada 1 kali pertemuan yang 

setiap pertemuan 2 x 35 menit. 

Dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber data, yaitu: a. Informan, b. 

Dokumen dan arsip, dan c. Tempat dan peristiwa. Berikut adalah penjelasan 

lebih lanjut mengenai sumber data dalam penelitian ini.  
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a. Informan 

Informan dalam penelitian ini adalah Suwarti, S.Pd selaku guru kelas IV 

SD Negeri 2 Ngrundul dan siswa kelas IV SD Negeri 2 Ngrundul Klaten 

yang berjumlah 15 siswa. 

b. Dokumen dan Arsip 

Dokumen yang dijadikan sumber data pada penelitian ini meliputi catatan 

hasil observasi, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), foto kegiatan 

pembelajaran, kurikulum,silabus mata pelajaran IPS. 

c. Tempat dan Peristiwa 

Tempat dan peristiwa dalam penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran 

dengan metode bermain peran pada siswa kelas IV SD N 2 Ngrundul. 

Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research), yaitu penelitian yang merupakan hasil kolaborasi antara peneliti 

dan guru sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah (1) data kualitatif yang diperoleh dari 

dokumen rencana pembelajaran dan lembar observasi (hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh observer dan supervisor) mengenai interaksi guru dengan 

siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa dan siswa dengan media 

pembelajaran. (2) Data kuantitatif yang diperileh dari data hasil tes siswa 

kelas IV SDN 2 Ngrundul, sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan sebagai alat mengumpulkan data 

sehubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu: (1) observasi, (2) 

wawancara, (3) tes, dan (4) angket. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut 

mengenai teknik pengumpulan dalam penelitian ini.  

(1) Observasi  

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi langsung yakni, mengenai pembelajaran dengan metode 

bermain peran pada siswa kelas IV SD N 2 Ngrundul. Melalui observasi 

ini dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data secara 

mendalam, sebab peneliti dapat mengetahui proses pembelajaran atau 

segala peristiwa yang terjadi di dalam kelas.Observasi ini bertujuan 
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untuk mengamati perkembangan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dan siswa di dalam kelas.  

(2) Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan (guru dan 

siswa) mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS di dalam kelas. Teknik 

wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (in depth 

interview), teknik ini digunakan untuk mencari informasi mengenai 

faktor-faktor yang menyebabkan pembelajaran IPS di kelas IV SD 

Negeri 2 Ngrundul belum berhasil secara maksimal. 

(3) Tes 

Tes adalah suatu alat yang digunakan oleh pengajar untuk memperoleh 

informasi tentang keberhasilan peserta didik dalam memahami suatu 

materi yang telah diberikan oleh pengajar. Tes adalah suatu alat yang 

dipergunakan untuk mengukur pengetahuan/penguasaan objek ukur 

terhadap seperangkat konten dan materi tertentu. Teknik tes ini 

digunakan untuk mengetahui perubahan hasil belajar siswa setelah 

dilakukan pembelajaran IPS dengan metode bermain peran. Teknik tes 

yang digunakan berupa tes objektif Angket. 

Analisis pengumpulan data ini dilakukan dengan cara Adapun 

dalam proses analisis data ada beberapa tahapan yang membentuk siklus. 

Miles dan Huberman dalam Iskandar (2008:75) menyatakan bahwa 

tahapan atau langkah-langkah dalam analisi data, adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data  

merupakan proses mengumpulkan data penelitian, seorang peneliti dapat 

melakukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, jika 

peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara atau dari 

berbagai dokumen yang berhubungan dengan subyek yang diteliti. 

 

2. Display atau penyajian data 

Data yang kita peroleh tidak mungkin kita paparkan secara keseluruhan 

namun data tersebut perlu suatu analisis atau dikelompokkan dan diolah. 
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Dengan demikian data tersebut dapat disusun secara sistematis sehingga 

data yang diperoleh dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang 

diteliti. 

3. Mengambil kesimpulan. 

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, 

dan display data sehingga dapat disimpulkan, dan peneliti masih 

berpeluang untuk mendapatkan masukan. 

Indikator pencapaian yang digunakan adalah kriteria pencapaian 

pembelajaran IPS dengan menggunakan metode bermain peran  pada kelas 

IV SD Negeri 2 Ngrundul. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan metode 

bermain peran. Indikator pencapaian yaitu jika minimal 80% siswa yang 

mengikuti proses pembelajaran memperoleh nilai KKM sebesar ≥ 60.     

 

C. HASIL PEMBAHASAN 

Hasil belajar siswa pada saat sebelum dikenakan tindakan tergolong 

masih rendah. Nilai rata-rata siswa pada Pra Tindakan dalam pembelajaran 

IPS tergolong masih rendah yaitu 53 dan hanya 6 siswa (40%) dari 15 siswa 

yang dapat mengerjakan soal dengan nilai ≥ 60. Hasil belajar tersebut didapat 

pada saat peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan guru. 

Berdasarkan observasi dan wawancara, maka penelitian bersama guru 

berkolaboratif untuk meningkatkan prestasi belajar IPS melalui metode 

bermain peran. Penelitian siklus I dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 

2012. Penelitian ini terdiri atas dua siklus dengan setiap siklusnya satu kali 

pertemuan. Penelitian ini menggunakan metode bermain peran untuk 

meningkatkan prestasi belajar IPS siswa. Pada siklus I pertemuan 1, materi 

yang dibahas adalah tokoh patriotisme tentang R.A Kartini, metode yang 

digunakan  adalah bermain peran, kemudian dilakukan tes yang berhubungan 

dengan materi tersebut. Tindakan dengan menggunakan metode bermain 

peran mengalami peningkatan. Nilai rata-rata siswa sebelum dilakukan 

tindakan hanya 53 setelah diberi tindakan meningkat menjadi 62. Selain itu, 



 

 

7 

 

sebelum dikenakan tindakan hanya 6 siswa (40%) yang tuntas belajar dan 

setelah dikenakan tindakan meningkat menjadi 10 siswa (66,7%) dari 15 

siswa tuntas belajar atau sudah mendapat nilai ≥ 60. Keberhasilan dalam 

penggunaan metode bermain peran ini jika 80% dari seluruh siswa mendapat 

nilai ≥ 60 sesuai KKM yang ditetapkan di SD Negeri 2 Ngrundul. Refleksi 

pada siklus I, meliputi refleksi pada proses pembelajaran dan refleksi prestasi 

belajar, karena hasil siklus I belum mencapai keberhasilan  80% dari seluruh 

siswa mendapat nilai ≥ 60 sesuai KKM yang ditetapkan di SD Negeri 2 

Ngrundul maka tindakan dilanjutkan ke siklus II. Rencana pada tindakan 

siklus II hampir sama dengan rencana tindakan siklus I. Pada pelaksanaan 

siklus II, tindakan dilakukan dengan memperhatikan refleksi pada siklus I. 

Kekurangan pada siklus I diupayakan untuk diantisipasi pada pelaksanaan 

siklus II. Pertemuan 1 pada siklus II dilaksanakan hari Senin, 08 Oktober 

2012 pada pukul 11.00-12.10 WIB. Guru kelas IV Ibu Suwarti memasuki 

ruang kelas bersama peneliti. Pada pertemuan pertama materi yang dibahas 

adalah pengenalan tokoh pergerakan nasional RA. Kartini. Pelaksanaan 

tindakan dengan menggunakan metode bermain peran pada siklus II 

mengalami peningkatan. Nilai rata-rata siswa pada siklus II mengalami 

peningkatan yaitu 86,7. Selain itu, pada siklus I siswa yang tuntas belajar 

hanya 10 siswa (66,7%), pada siklus II siswa yang tuntas belajar mencapai 13 

siswa (86,7%) dari 15 siswa tuntas belajar atau sudah mendapat nilai ≥ 60. 

Keberhasilan dalam penggunaan metode bermain ini, jika 80% dari seluruh 

siswa mendapat nilai ≥ 60 sesuai KKM yang ditetapkan di SD Negeri 2 

Ngrundul.  Pada hasil tes siklus I dan siklus II ada beberapa siswa yang 

mengalami penurunan hal ini disebabkan kondisi fisik siswa yang kurang 

sehat. Berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 80% 

dari seluruh siswa harus mendapat nilai ≥ 60 dan meningkatnya nilai rata-rata 

hasil tes, maka pembelajaran IPS melalui metode bermain peran dikatakan 

berhasil. Adapun data nilai  dari masing-masing siklus adalah sebagai berikut  

Tabel 1. 
Perbandingan nilai dari Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 
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NO 
(1) 

NAMA 
(2) 

NILAI PRA 
SIKLUS 

(3) 

NILAI 
SIKLUS I 

(4) 

NILAI 
SIKLUS 2 

(5) 

1 Oktani Nurul Akbar 30 35 45 
2 Bagas Wicaksono 40 60 70 
3 Rajid Prasetyo 40 60 70 
4 B. Sandi Setiawan 40 45 80 
5 Sri Lestari 70 75 90 
6 Rahma Amelia Kusmawati 65 55 75 
7 Natalie Yolanda Putri 65 75 85 
8 Rina Mareta 50 60 75 
9 Rani Miranti 45 55 80 
10 Eni Rahmawati 70 80 80 
11 Fena Kelmiyati 40 50 55 
12 Novianto Cahyo W. 65 65 80 
13 Angga Kristiyanto 50 65 85 
14 Alfa Rizki Maharani 75 85 80 
15 Danu Wahyu W. 50 65 60 
 Jumlah 795 930 1110 
 Rata-Rata 53 62 74 
 Rata-Rata Ketuntasan 40% 66,7% 86,7% 

 

Grafik perpandingan nilai tes siswa pada pra siklus, siklus I dan II dapat 
dilihat dibawah ini:  
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Gambar 3. 
 Grafik Perbandingan Nilai Rata-rata Hasil Tes Pra Siklus Siklus I dan Siklus II 
 

 
 

Gambar 4. 
Grafik Perbandingan Persentase Jumlah Siswa yang Tuntas Belajar pada Pra 

Siklus, Siklus I dan Siklus I 
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D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

pada Bab IV di atas, maka dapat disimpulkan bahwa melalui metode bermain 

peran dapat meningkatkan prestasi belajar IPS materi pengenalan tokoh 

pergerakan nasional pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Ngrundul.  Hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan pada ketuntasan siswa dalam 

belajar, nilai rata-rata siswa, dan keaktifan siswa. Siswa yang tuntas belajar 

mengalami peningkatan yaitu pada siklus I hanya 6 siswa atau 40% dari 

jumlah seluruh siswa mendapatkan nilai ≥ 60, pada siklus II meningkat 

menjadi 13 siswa atau 86,7% dari jumlah seluruh siswa mendapat nilai ≥ 60. 

Rata-rata tes siswa juga mengalami peningkatan sebanyak 12, yaitu rata-rata 

hasil tes pada siklus I hanya 62 dan pada siklus II meningkat menjadi 74. 

Penelitian ini membuktikan bahwa melalui penerapan metode bermain peran 

dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa dalam materi tokoh 

patriotisme. Penerapan metode bermain peran merupakan langkah-langkah 

pembelajaran yang efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Pelaksanaan pembelajaran IPS, guru hendaknya bisa menggunakan strategi 

pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang tepat agar pembelajaran 

menjadi PAKEM (Pembelajaran Akatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan).  

2. Bagi Sekolah 

Sekolah diharapkan bisa bekerjasama dengan komite sekolah dan pihak lain 

untuk mengupayakan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan 

kualitas mutu pembelajaran. 
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