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ABSTRAK 
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SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 2 

KARANGANYARTAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Romi Vira Luki Puspitasari, A210100032. Promgram Studi Pendidikan 

Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2014. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan 

hasil belajar kewirausahaan melalui penerapan strategi role playing pada siswa 

kelas XI Akuntansi 2 SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Penelitian ini 

merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan analisis data 

deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa 

dari siklus I sampai dengan siklus II. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI 

AK2 SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar yang berjumlah 31 siswa. Teknik 

pengumpulan data melalui metode observasi, dokumentasi, wawancara, dan tes 

yang diperoleh dari setiap tindakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa. Pada aspek kognitif, sebelum 

dilaksanakan tindakan diperoleh rata-rata ketuntasan siswa sebesar 38,71% dan 

setelah dilaksanakan tindakan rata-rata ketuntasan meningkat menjadi 61,29% 

pada siklus I dan 90,32% pada siklus II. Keaktifan siswa dalam beberapa 

indikator pada aspek afektif juga meningkat dari siklus I sampai siklus II. 

Sedangkan pada aspek afektif, sebelum dilakukan tindakan memiliki rata-rata 

sebesar 32,25% dan setelah tindakan mengalami peningkatan sebesar 54,03% 

pada siklus I dan 72,98% pada siklus II. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa penerapan strategi role playing dapat meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar kewirausahaan siswa kelas XI AK2 SMK Muhammadiyah 2 

Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

Kata Kunci: strategi role playing, keaktifan, hasil belajar. 

 



T]NIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
AKULTAS KEGT]RUAN DAN ILMU PENI}IDIKAN
Jl. A. Yani Tromol Pos I * Pabelaru Kartasura Telp. (0271)71417,Fax:715448 Surakata- 57102

Website: htto:/lwww.ums.ac.id Email: ums@ums.ac.id

SURAT PERSETUJUAI\I ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Drs. Budi Sutrisno, M.Pd
NIPNIK :130887225

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan

ringkasan skripsi (tugas akhir) dari mahasiswa :

Nama

NIM

Program Studi

Judul skripsi

Romi Vira Luki Puspitasari

A210100 032

Pendidikan Akuntansi

UPAYA MENINGKATKAI\I KEAKTIFAII DAN HASIL BELAJAR
SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN
DENGAN STRATEGI ROLE PTAWNG PADA SISWA I<ITLAS XI
AKUNTA}ISI 2 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAII
MUHAMMADIYAH 2 KARANGAI\TYAR TAHT]N AJARAN
201312014

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujui dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, Maret 2014

Pembimbing

Drs. Budi Sutrisno. M.Pd
NIIC 130887225



1 
 

A. PENDAHULUAN 

Mata pelajaran kewirausahaan merupakan mata pelajaran yang penting 

dalam dunia pendidikan. Dan termasuk mata pelajaran atau materi wajib yang 

memiliki arti strategis yang harus diikuti oleh seluruh siswa SMK 

Muhammadiyah 2 Karanganyar dan seluruh siswa SMK di Indonesia. Karena 

sifatnya sebagai mata pelajaran umum, pada umumnya guru sangat menyadari 

bahwa mata pelajaran tersebut sangatlah membosankan dan tidak menarik 

karena harus banyak menghafal materi yang panjang. Bahkan banyak siswa 

dalam proses pembelajaran yang tidak memperhatikan dan sering kali 

menganggap mudah mata pelajaran ini.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di SMK 

Muhammadiyah 2 Karanganyar kelas XI Akuntansi 2 (AK2) ada permasalahan 

yang ditemukan selama dalam kegiatan proses belajar mengajar berlangsung. 

Selama pembelajaran berlangsung, guru hanya menggunakan metode ceramah 

dari awal hingga akhir pelajaran dan kurang memotivasi siswa, sehingga 

kegiatan pembelajaran hanya berpusat pada guru dan hal itu menyebabkan 

siswa pasif, kurang termotivasi, bosan, malas-malasan dalam mengikuti 

pelajaran, dan kurang berani ketika ingin bertanya ataupun mengemukakan 

pendapat. Kenyataannya kurangnya keaktifan siswa selama pembelajaran 

tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti 

terhadap para siswa, dan diperoleh rata-rata seperti berikut: siswa yang 

memperhatikan penjelasan guru hanya 35,48%, mendengarkan penjelasan 

teman 32,25%, menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat tanpa 

ditunjuk 9,67%, bertanya kepada guru 6,45%, mencatat 58,06%. Selain 

keaktifan hasil belajar para siswa juga kurang. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya hasil ulangan yang kurang dari KKM atau Kriteria Ketuntasan 

Minimum, sekitar 61.29% siswa mendapat nilai kurang dari 7,50 padahal nilai 

KMM untuk mata pelajaran kewirausahaan adalah  7,50. 

Setelah dianalisis ditemukan bahwa penyebab belum optimalnya hasil 

belajar mata pelajaran kewirausahaan antara lain: 1) Rendahmya keaktifan 

atau partisipasi siswa SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar dalam 
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pembelajaran  Kewirausahaan, dan 2) Kurang efektifnya model pembelajaran 

yang digunakan guru. 

Setelah mempelajari berbagai strategi pembelajaran yang telah 

dikembangkan dan diaplikasikan dalam dunia pendidikan, maka strategi yang 

memungkinkan dapat tercapainya dua hal sekaligus yaitu keaktifan dan hasil 

belajar seperti disebutkan di atas adalah strategi pembelajaran role playing 

atau sering disebut juga dengan istilah sosiodrama. Menurut Sagala 

(2006:213) “Sosiodrama (role playing)  ialah metode mengajar yang dalam 

pelaksanaannya peserta didik mendapat tugas dari guru untuk 

mendramatisasikan suatu situasi social yang mengandung suatu problem, agar 

peserta didik dapat memecahkan suatu masalah” 

 Pemilihan strategi pembelajaran role playing juga didasarkan atas 

Penelitian Salam (dalam Ekawarna, 2013:98) yang menemukan bahwa model 

pembelajaran role playing dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mata 

kuliah PKn pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi FKIP 

Universitas Jambi. Hasil penelitian untuk skripsi Ovi fauziah (2012) yang 

menerapkan strategi pembelajaran Role playing dapat meningkatkan keaktifan 

dalam proses pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SD N Ngebung 1 

Kalijambe Sragen Tahun ajaran 2012/2013. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “UPAYA 

MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR SISWA 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN DENGAN 

STRATEGI ROLE PLAYING PADA SISWA KELAS XI AKUNTANSI 2 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 2 

KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2013/2014”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan 

hasil belajar kewirausahaan melalui penerapan strategi role playing pada siswa 

kelas XI AK2 SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014. 
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B. LANDASAN TEORI 

Pembelajaran Kewirausahaan 

Menurut Sagala (2006:61) “Pembelajaran adalah membelajarkan siswa 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu 

utama keberhasilan”. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, 

mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik. Menurut Kasmir (2012:21) “Kewirausahaan 

merupakan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. 

Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang 

terus-menerus untuk menemukan suatu yang berbeda dari yang sudah ada 

sebelumnya”. Maka pembelajaran kewirausahaan adalah pendidikan atau teori 

belajar yang diajarkan guru sebagai tenaga pendidik tentang sikap dan 

perilaku berwirausaha yang kreatif dan inovatif. 

Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2005:22) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh setelah seseorang melalui proses 

belajar,sehingga hasil belajar harus menunjukkan perubahan baik perubahan 

pengetahuan dan tingkah laku yang bersifat menetap. Hasil belajar merupakan 

puncak dari proses belajar, hasil belajar tersebut dapat diketahui karena 

adanya evaluasi yang dilakukan guru. 

Menurut Sudjana (2005:50-55) terdapat unsur-unsur dalam aspek hasil 

belajar, yaitu: a) Tipe hasil belajar bidang kognitif, b) Tipe hasil belajar 

bidang afektif, c) Tipe hasil belajar psikomotorik. 

Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:23) aktif artinya “giat” 

(bekerja,berusaha). Keaktifan diartikan sebagai “kegiatan atau kesibukan”. 

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 1077) siswa diartikan 

sebagai “murid (terutama pada tingkat SD dan menengah) pelajar SMU”. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keaktifan siswa 

adalah suatu kegiatan atau kesibukan belajar yang dilakukan siswa dalam 
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menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai menengah dengan belajar 

yang giat. 

Usman (2006:16) menyarankan bahwa keterlibatan anak secara aktif 

dalam kegiatan belajar mengajar sangat diperlukan agar belajar menjadi 

efektif dan dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk itu, hendaknya 

guru selalu menciptakan kondisi seperti ini sebaik-baiknya dengan berbagai 

cara dalam proses pembelajaran. 

Adapun indikator keaktifan belajar menurut Erna Febri Aries (2009) 

dalam http://ardhana12.wordpress.com/2009/01/20/indikator-keaktifan-siswa-

yang-dapat-dijadikan-perilaku-dalam-ptk-2/ adalah sebagai berikut: a) 

perhatian siswa terhadap penjelasan guru, b) Kerjasama dalam kelompok, c) 

Kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat dalam kelompok ahli, d) 

Kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat dalam kelompok asal, e) 

memberikan kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok, f) 

mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat, g) member gagasan 

yang cemerlang, h) membuat perencanaan dan pembagian kerja yang matang. 

Strategi Pembelajaran  

Menurut Uno (2007:2) “Strategi pembelajaran merupakan cara-cara 

yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan 

materi pembelajaran sehingga akan memudahkan siswa menerima dan 

memahami materi pembelajaran”. Peranan strategi pembelajaran lebih penting 

apabila guru melakukan pembelajaran pada siswa yang berbeda dari segi 

kemampuan, pencapaian, kecenderungan, serta minat. Di sini, guru tidak saja 

harus menguasai berbagai kaidah mengajar, tetapi yang lebih penting adalah 

mengintegrasi serta menyusun kaidah-kaidah itu untuk membentuk strategi 

pembelajaran yang paling berkesan dalam penyampaiannya. 

Sagala (2009:180), menyatakan bahwa “Penggunaan strategi Role 

playing oleh para guru mengedepankan keterlibatan siswa dalam bentuk kerja 

sama dan partisipasi dalam kelompok yang tergabung dalam sebuah interaksi 

sosial diantara siswa maupun diantara kelompok”. Role playing menekankan 

pada peran siswa dalam permainan sebuah peristiwa. Dalam role playing 

http://ardhana12.wordpress.com/2009/01/20/indikator-keaktifan-siswa-yang-dapat-dijadikan-perilaku-dalam-ptk-2/
http://ardhana12.wordpress.com/2009/01/20/indikator-keaktifan-siswa-yang-dapat-dijadikan-perilaku-dalam-ptk-2/
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murid dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun saat itu 

pembelajaran terjadi di dalam kelas. 

Djamarah (2002), menyatakan bahwa pada strategi role playing ada 

tujuh tahap yaitu: a) pemilihan masalah, b) pemilihan peran, c) penyusunan 

tahap bermain peran, d) menyiapkan pengamat, e) tahap pemeranan, f) 

diskusi, g) evaluasi. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kondisi 

awal 

Tindakan  

Kondisi 

akhir 

Guru tidak menerapkan 

strategi pembelajaran 

yang menarik selama 

proses belajar. 

1. Keaktifan rendah meliputi: 

Memperhatikan guru: 35,48% 

Mendengarkan teman: 32,25% 

Menjawab pertanyaan & 

mengemukakan pendapat tanpa 

ditunjuk: 9,67% 

Bertanya: 6,45% 

Mencatat: 58,06% 

2. Hasil belajar siswa masih rendah 

dan kurang dari KKM (7,50) 
Penggunaan strategi role 

playing dalam proses 

belajar mengajar  

Kewirausahaan. Siklus I: 

Penjelasan materi dan 

penerapan strategi role 

playing  yang melibatkan 

10-12 siswa selama 

proses belajar mengajar 

kewirausahaan. 

Diduga melalui 

penerapan strategi role 

playing  dapat 

meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar 

Kewirausahaan pada 

siswa 

Siklus II: 

Penjelasan materi dan 

penerapan strategi role 

playing  yang melibatkan 

separuh jumlah siswa 

atau lebih selama proses 

belajar mengajar 

Kewirausahaan. 
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C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini berlangsung selama dua siklus dengan 

pokok bahasan kepuasan pelanggan pada siklus I dan negosiasi serta saluran 

distribusi pada siklus II. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI AK2 SMK 

Muhammadiyah 2 Karanganyar yang berjumlah 31 siswa. Adapun langkah-

langkah prosedur dalam penelitian ini yaitu: 1) dialog awal, 2) 

persiapan/perencanaan penelitian, 3) pelaksanaan penelitian, 4) observasi dan 

monitoring, 5) refleksi, 6) evaluasi. Pengumpulan data menggunakan teknik 

observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi kegiatan pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Indikator pencapaian dalam penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat 

berdasarkan peningkatan hasil belajar mencapai nilai KKM yaitu 7.50 

sebanyak 80%. Dari aspek afektif targetnya adalah keaktifan siswa, sedangkan 

indikator pencapaiannya adalah 60%. Dan untuk aspek psikomotorik siswa 

terampil dalam berwirausaha. Adapun cirri-ciri siswa terampil dalam 

berwirausaha adalah: 1) mampu menguasai teknik jual beli, 2) inisiatif, 

proaktif dan kerja keras, 3) percaya diri dan mampu berbicara dengan bahasa 

yang baik. 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, masalah 

utama yang dihadapi guru mata pelajaran kewirausahaan adalah keaktifan dan 

hasil belajar siswa yang masih rendah. Hal ini dikarenakan penyampaian 

materi kewirausahaan yang terlalu banyak dan tidak menarik sehingga siswa 

cenderung pasif dan kurang memiliki keberanian untuk menyampaikan 

keberanian untuk menyampaikan pendapat atau bertanya. Sedangkan untuk 

hasil belajar siswa, banyak siswa yang nilainya masih tergolong rendah dan 

kurang dari KKM atau Kriteria Ketuntasan Minimum sebesar 7,50. 
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Sebelum melaksanakan siklus, peneliti melaksanakan kegiatan 

observasi di kelas XI AK2 SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar saat 

pembelajaran kewirausahaan berlangsung dan diperoleh data yaitu rata-rata 

afektif sebesar 32,25%, sedangkan untuk nilai kognitif prosentase ketuntasan 

sebesar 38,71%. Sealain itu keaktifan atau peran aktif siswa saat observasi 

awal juga rendah, hal itu terlihat dari rata-rata keaktifan siswa pada indicator 

berikut: memperhatikan (35,48%), mendengarkan penjelasan teman (32,25%), 

menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat (9,6%), bertanya 

(6,45%), mencatat (58,06%). 

Berdasarkan hasil observasi itulah, maka diperlukan suatu strategi 

untuk mengatasi masalah keaktifan dan hasil belajar siswa agar lebih 

meningkat. Strategi yang dimaksud disini adalah strategi pembelajaran yang 

telah disiapkan oleh peneliti, yaitu menggunakan strategi role playing atau 

bermain peran. Guru dan peneliti bersepakat dalam proses pembelajaran 

berikutnya menggunakan strategi role playing dalam rangka meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Setelah pelaksanaan penelitian tindakan siklus I, hasil observasi 

menunjukkan prosentase hasil belajar afektif siswa meningkat menjadi 

54,03%% dan kognitif sebesar 61,29%. Sedangkan untuk rata-rata keaktifan 

siswa juga mengalami peningkatan, meskipun pada kenyataannya selama 

pembelajaran keaktifan siswa tersebut masih didominasi oleh siswa-siswa 

tertentu saja. Adapun rata-rata keaktifan siswa tersebut seperti berikut: 

memperhatikan penjelasan guru (74,19%), mendengarkan penjelasan teman 

yang bertanya/menjawab (67,74%), menjawab pertanyaan dan mengemukakan 

pendapat tanpa ditunjuk (19,35%), bertanya kepada guru (19,35%), maju dan 

terlibat dalam pemeranan (48,39%), mencatat (80,64%). 

Meskipun pada siklus I hasil belajar dan keaktifan siswa mulai 

meningkat, namun ada beberapa evaluasi yang perlu diperbaiki selama 

pelaksanaan siklus I ini, diantaranya: prosentase ketuntasan hasil belajar 

kognitif yang diperoleh siswa belum memenuhi target 80% yang ditentukan 

peneliti dan dikatakan belum berhasil. Begitu juga dalam hal keaktifan 
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meskipun sudah mengalami peningkatan dibanding observasi awal, namun 

dalam prosesnya keaktifan yang terjadi selama pembelajaran siklus I masih 

banyak didominasi oleh siswa-siswa tertentu saja, kebanyakan dari para siswa 

juga masih malu-malu dan takut ketika ingin bertanya, menjawab pertanyaan, 

mengemukakan pendapat, bahkan saat dipersilahkan maju oleh peneliti. 

Dalam aktifitas belajar, siswa memang tidak pernah terlepas dari 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan dan hasil belajar mereka, 

adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keaktifan dan hasil belajar siswa 

kelas XI AK2 antara lain: 1) kurangnya kedisiplinan siswa selama mengikuti 

pembelajaran di dalam kelas, 2) siswa malas memperhatikan, mendengarkan 

dan mencatat penjelasan peneliti, 3) kurangnya interaksi antara siswa dengan 

peneliti selama pembelajaran, 4) siswa masih kurang fokus selama peneliti 

menerangkan materi pelajaran, 5) siswa masih malu-malu dan kurang berani 

bertanya pada peneliti apabila ada hal yang belum mereka pahami. 

Berdasarkan hasil penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

selama pelaksanaan siklus I ini, peneliti juga perlu mengadakan beberapa 

perbaikan selama pembelajaran, mulai dari materi diskusi yang perlu 

ditammbah dan diperluas, dan pelaksanaan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada keaktifan siswa. Kekurangan-kekurangan ini nantinya akan 

digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam perbaikan pelaksanaan tindakan 

siklus II agar menjadi lebih baik dan memberikan hasil yang positif bagi 

siswa. 

Pada penelitian tindakan siklus II di kelas XI AK2 dengan 

menggunakan strategi role playing menunjukkan beberapa peningkatan yang 

sangat signifikan, baik hasil belajar maupun keaktifan siswa. Hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil pada siklus I, rata-

rata prosentase afektif siswa meningkat sebanyak 18,95% menjadi 72,98%, 

sedangkan untuk hasil kognitif, prosentase ketuntasan siswa meningkat 

sebanyak 29,03% menjadi 90,32%. Rata-rata keaktifan siswa selama 

pembelajaran siklus II juga mengalami peningkatan dibanding siklus I pada 

beberapa indikator, berikut rata-rata peningkatannya: memperhatikan 



9 
 

penjelasan guru (87,09%), mendengarkan penjelasan teman (90,32%), 

menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat (29,03%), bertanya 

(38,71%), mencatat (93,55%), maju dan terlibat dalam pemeranan (74,19%). 

Berdasarkan data hasil belajar dan keaktifan siswa kelas XI AK2 yang 

memenuhi target dan mengalami peningkatan mulai dari siklus I sampai siklus 

II, maka peneliti memutuskan penelitian selesai pada siklus II dengan 

kesimpulan bahwa penerapan strategi role playing dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar kewirausahaan siswa kelas XI AK2 SMK 

Muhammadiyah 2 Karanganyar. Selain itu peneliti juga dapat menyimpulkan 

bahwa strategi role playing sangat tepat digunakan dalam membantu 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar kewirausahaan siswa, karena strategi 

ini adalah salah satu strategi pembelajaran aktif yang menyenangkan, yang 

mengedepankan keterlibatan siswa dan tidak mengurangi esensi pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pramesty pada tahun 2012 dengan 

judul Penerapan model pembelajaran role playing dalam mata pelajaran 

ekonomi untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas X6 

SMAN 1 Durenan. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Pada 

siklus I rata-rata aktivitas siswa sebesar 56,08% dan meningkat menjadi 

sebesar 78,98% pada siklus II. Selain itu hasil belajar siswa juga mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I prosentase ketuntasan 

sebesar 55% dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 20 siswa dari 36 

siswa. Pada siklus II prosentase ketuntasan sebesar 80% (29 siswa). 

Ketuntasan belajar dari siklus I ke siklus II mengalami kenaikan sebesar 25%. 

Terkait dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan 

penelitian ini, yang mana parameter penelitian yaitu keaktifan. Pada 

penelitian ini hanya terbatas pada keaktifan saja, sedangkan pada penelitian 

terdahulu lebih luas yaitu pada aktivitas dimana keaktifan adalah salah satu 

aspek penilaiannya. Walaupun demikian, pada dasarnya penelitian ini dengan 

penelitian yang terdahulu memiliki kesamaan, yaitu untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh penerapan strategi pembelajaran role playing 
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terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa. Perbedaan lainnya terletak pada 

objek atau mata pelajaran yang digunakan untuk penelitian. Pada penelitian 

terdahulu diterapkan dalam mata pelajaran atau bidang studi ekonomi, 

sedangkan dalam penelitian ini adalah mata pelajaran atau bidang studi 

kewirausahaan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran role 

playing dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa, karena dalam 

strategi ini lebih mengedepankan keterlibatan siswa dalam bentuk kerja sama 

dan partisipasi dalam kelompok. Jadi dalam proses pembelajaran tidak 

didomonasi oleh guru atau teacher oriented. 

E. KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran kewirausahaan dengan penerapan strategi role playing 

dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa yaitu kondisi awal sebelum 

diterapkannya strategi role playing sebesar 32,25%, tindakan siklus I 

mengalami peningkatan 21,78% menjadi sebesar 54,03% dan tindakan siklus 

II meningkat menjadi 72,98%, sehingga ada peningkatan sebesar 18,95%. 

Sedangkan hasil belajar siswa dapat dilihat dari peningkatan hkasil 

belajar siswa setiap siklusnya. Sebelum penelitian siswa yang mendapat nilai 

diatas criteria ketuntasan minimum (KKM) hanya 38,71% (12 siswa). Pada 

siklus I meningkat menjadi 61,29% (19 siswa), sehingga ada peningkatan 

sebesar 22,58%. Pada siklus II meningkat lagi 90,32% (28 siswa), yang berarti 

terjadi peningkatan sebesar 29,03%. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran kepada 

pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagi guru yaitu guru kewirausahaan perlu menerapkan strategi-strategi yang 

lebih bervariasi dalam pembelajaran, agar siswa tidak mudah bosan dan 

kesulitan memahami materi kewirausahaan. Guru juga perlu meningkatkan 

motivasi belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif, 

seperti strategi role playing. Hal ini dapat membantu guru untuk mengetahui 
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seberapa besar partisipasi siwa dalam pembelajaran kewirausahaan yang 

kebanyakan menghafal. Guru harus selalu aktif dalam melibatkan siswa 

selama proses pembelajaran. Bagi siswa yaitu siswa sebaiknya jangan takut 

dan malu ketika ingin berinteraksi dengan guru agar siswa tidak bingung 

ketika ada materi yang belum dipahami. Semangat belajar dan kedisiplinan 

yang tinggi dapat membantu siswa dalam proses dan hasil belajar yang 

maksimal. Bagi Peneliti Selanjutnya yaitu Penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang 

strategi pembelajaran aktif lainnya guna meningkatkan mutu pembelajaran. 
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