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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) ada tidaknya pengaruh 

penggunaan strategi bermain peran terhadap hasil belajar Tema Organ Tubuh 

Manusia dan Hewan siswa kelas V SD N Kestalan No. 05 Surakarta tahun 2014/ 

2015. 2) Seberapa besar pengaruh strategi bermain peran terhadap hasil belajar Tema 

Organ Tubuh Manusia dan Hewan siswa kelas V SD N Kestalan No. 05 Surakarta 

tahun 2014/ 2015. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian one group pretest-posttest design. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas V SD N Kestalan No. 05 berjumlah 74 siswa. Digunakan teknik 

purposive sampling dengan sampel siswa kelas VA berjumlah 38 siswa. Teknik 

pengumpulan data adalah tes, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan : 1) dari hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai 

thitung < -ttabel yaitu -2,56 <  -2,026, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Disimpulkan 

bahwa ada pengaruh penggunaan strategi bermain peran terhadap hasil belajar Tema 

Organ Tubuh Manusia dan Hewan siswa kelas V SD N Kestalan No. 05 Surakarta. 2) 

Dari perhitungan effect size ditarik kesimpulan bahwa penggunaan strategi bermain 

peran memberikan pengaruh sebesar 41,15 % terhadap hasil belajar Tema Organ 

Tubuh Manusia dan Hewan siswa  kelas V di SD N Kestalan No. 05 Surakarta tahun 

2014/ 2015. 

 

 

Kata kunci: strategi bermain peran, hasil belajar. 
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A. Pendahuluan 

Masalah yang ditemukan dalam pembelajaran selama ini adalah 

lemahnya guru pada proses kegiatan pembelajaran dalam hal memberikan 

abstraksi dan ilustrasi, mengorganisasikan kelas, memotivasi siswa, layanan 

pengalaman belajar, serta pemberian, dan evaluasi tugas-tugas siswa. 

Penggunaan strategi pembelajaran yang bervariatif masih sangat rendah dan 

guru cenderung menggunakan cara mengajar konvesional pada setiap 

pembelajaran yang dilakukannya. Tentu pembelajaran konvensional tersebut 

bukan satu kesalahan, tetapi kalau terus-menerus dipakai maka dapat 

dipastikan suasana pembelajaran berjalan secara monoton tanpa ada variasi. 

Sehinggga siswa menjadi kurang aktif dan bersemangat dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Dengan proses pembelajaran yang kurang menarik, hal 

tersebut akan mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran, guru dapat 

menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang tentunya harus 

memperhatikan kondisi dari unsur-unsur pembelajaran itu sendiri. Saat 

pembelajaran disampaikan secara menarik maka siswa lebih antusias dan 

aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Banyak sekali strategi 

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, 

yang lebih menekankan pada pengalaman belajar kreatif dalam 

penyampaiannya. Berpijak dari latar belakang yang sudah diutarakan tersebut 

timbul pemikiran untuk mengetahui lebih dalam dengan melakukan penelitian 

yang mengambil judul “Pengaruh Strategi Bermain Peran Terhadap Hasil 

Belajar Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan Siswa Kelas V SD N 

Kestalan No. 05 Surakarta Tahun 2014/ 2015”. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahannya, 

yaitu: guru masih menggunakan strategi konvensional dalam proses 

pembelajaran yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa, motivasi dan 

semangat belajar siswa masih rendah, penggunaan strategi bermain peran 

diharapkan dapat membantu dan mempermudah peserta didik dalam 

menerima pelajaran, Suasana pembelajaran di kelas kurang menarik bagi 
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siswa. Supaya penelitian ini berjalan terarah dan sesuai yang diharapkan, 

maka penelitian terbatas pada: Hasil belajar kognitif siswa kelas V SD N 

Kestalan No. 05 Surakarta tahun 2014/ 2015 dalam kegiatan pembelajaran 

Tema  Organ Tubuh Manusia dan Hewan Subtema Tubuh Manusia 

menggunakan strategi bermain peran.  

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dibuat perumusan 

masalah yaitu:  Apakah ada pengaruh yang signifikan  antara penerapan 

strategi bermain peran terhadap hasil belajar Tema Organ Tubuh Manusia dan 

Hewan siswa kelas V di SD N Kestalan No. 05 Surakarta  tahun  2014/ 2015? 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh 

penerapan strategi bermain peran terhadap hasil belajar Tema Organ Tubuh 

Manusia dan Hewan siswa kelas V di SD N Kestalan No. 05 Surakarta tahun 

2014/ 2015. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: (1) 

menentukan upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. (2) alternatif solusi untuk memperbaiki kelemahan dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran. (3) peningkatan kompetensi 

professional bagi guru. (4) memberi sumbangan positif bagi penelitian 

berikutnya untuk dapat dilanjutkan agar dapat tercipta hasil penelitian yang 

dapat berguna bagi proses pembelajaran di sekolah. (5) memberikan 

sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah. 

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk memunjang penelitian dan 

dijadikan dasar dalam penelitian. Teori tersebut terdapat dalam tinjauan 

pustaka yang berisi mengenai: pengertian strategi pembelajaran, pengertian 

strategi bermain peran, tahap-tahap pelaksanaan strategi bermain peran, 

tujuan bermain peran, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi bermain 

peran, kelebihan dan kekurangan strategi bermain peran, pengertian belajar, 

pengertian hasil belajar, indikator hasil belajar, faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar, cara mengukur hasil belajar, ciri-ciri 

pembelajaran tematik, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran 

tematik, kelebihan dan kekurangan pembelajaran kurikulum 2013.  
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Surtikanti (2008: 28) berpendapat bahwa strategi mempunyai pengertian 

suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang 

telah ditentukan. Sedangkan Sanjaya (2012: 126) menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru 

dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Dari pendapat di atas,dapat  disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah 

rencana langkah-langkah yang dilakukan guna mencapai tujuan pembelajaran 

yang ditentukan. 

Menurut Hasibuan dan Moedjiono dalam Tani redja dkk,. (2011: 39) 

simulasi adalah tiruan atau perbuatan yang hanya pura-pura saja (dari kata 

simulate yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah; dan simulation 

artinya tiruan atau perbuatan yang pura-pura saja). Pembelajaran role playing 

adalah cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan 

imajinasi dan penghayatan siswa (Prastowo, 2013: 94). Dari uraian  di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi bermain peran adalah aktivitas 

pembelajaran yang menumbuhkan imajinasi serta penghayatan siswa melalui 

sebuah kegiatan meniru orang lain. 

Shaftel dalam Prastowo (2013: 95) mengatakan sembilan tahap bermain 

peran yang dapat dijadikan pedoman dalam pembelajaran, yaitu: 

menghangatkan suasana dan memotivasi siswa, memilih pertisipan atau 

peran, menyusun tahap-tahap peran, menyiapkan pengamat, pemeranan, 

diskusi dan evaluasi, pemeranan ulang. diskusi dan evaluasi tahap dua, serta, 

membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Dari pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa dalam bermain peran terdapat tahap-tahap yang 

harus dilalui guru beserta siswa dan perlu rancangan kegiatan yang harus 

disusun sebelum pembelajaran, agar kegiatan bermain peran dapat berjalan 

dengan efektif dan tepat guna 

Surtikanti (2008: 71) menyebutkan bermain peran mempunyai tujuan 

sebagai berikut: Memberikan pengalaman yang konkrit dari apa yang telah 

dipelajari, Mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi perkuliahan, 

Menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial, 
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Menyediakan dasar-dasar diskusi yang konkrit, menumbuhkan minat, 

menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi 

dibalik suatu keyakinan. Uno (2010: 26)  menyebutkan bahwa proses bermain 

peran dapat memberikan contoh kehidupan perilaku manusia yang berguna 

sebagai sarana bagi siswa untuk: (1) menggali perasaannya, (2) memperoleh 

inspirasi dan pemahaman yang berpengaruh terhadap sikap, nilai, dan 

persepsinya, (3) mengembangkan ketrampilan dan sikap dalam memecahkan 

masalah, dan (4) mendalami mata pelajaran dalam berbagai macam cara. 

Dapat disimpulkan bahwa bermain peran sangat efektif untuk belajar bersikap 

secara benar bagi peserta didik dan sangat membantu peserta didik apabila 

mereka menemukan masalah yang nyata di kemudian hari. 

Menurut Yamin (2006: 164) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan  bermain peran sebagai berikut: semua tahap belajar, pendidikan 

formal atau magang, pemberian kegiatan-kegiatan yang analogis, 

memungkinkan praktik dan umpan balik dengan resiko kecil, diprogramkan 

sebagai alat pelajaran mandiri. Dalam pelaksaannya nanti selama proses 

belajar berlangsung selama anak memerankan perannya masing-masing guru 

mendampingi dan memberikan arahan sampai anak-anak dapat 

melaksanakannya sendiri.  

Kelebihan bermain peran menurut Mansyur dalam Sagala (2006: 213-

214) antara lain adalah (1) murid melatih dirinya untuk melatih, memahami, 

dan mengingat bahan yang akan didramakan. Sebagai pemain harus 

memahami, meghayati isi cerita secara keseluruhan, terutama untuk materi 

yang harus diperankannya. Dengan demikian daya ingat murid harus tajam 

dan tahan lama; (2) murid akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Pada 

waktu bermain drama para pemain dituntut untuk mengemukakan 

pendapatnya sesuai dengan  waktu yang tersedia; (3) bakat terpendam pada 

murid dapat dipupuk sehingga dimungkinkan akan muncul atau timbul bibit 

seni dari sekolah. Jika seni drama mereka dibina dengan baik kemungkinan 

besar mereka akan jadi pemain yang baik kelak; (4) kerjasama antar pemain 

dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya; (5) murid memperoleh 
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kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya; 

dan (6) bahasa lain murid dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah 

dipahami orang lain. Sedangkan kelemahan-kelemahan bermain peran, antara 

lain: (1) sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama menjadi kurang 

aktif; (2) banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka 

pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukan; (3) 

memerlukan tempat yang cukup luas, jika tempat bermain sempit 

menyebabkan gerak para pemain kurang bebas; dan (4) kelas lain sering 

terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang kadang-kadang 

bertepuk tangan dan sebagainya. 

Prastowo (2013: 54) mengungkapkan belajar adalah suatu proses tidak 

telihat yang dilakukan dalam mental seseorang dalam interaksinya dengan 

lingkungan sekitar, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, baik 

perubahan pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor yang bersifat 

positif. Menurut Abdilah dalam Aunurrahman (2013: 35) belajar adalah suatu 

usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik 

melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Dari pendapat di 

atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar adalah proses perubahan 

perilaku seseorang dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor melalui 

latihan dan pengalaman yang dilakukan melalui suatu proses kegiatan untuk 

memperoleh tujuan tertentu. 

Purwanto (2010: 44) menyebutkan bahwa hasil belajar dapat dijelaskan 

dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. 

Suprihatiningrum (2013: 38-45) menjelaskan bahwa hasil belajar dibedakan 

dalam tiga aspek, yaitu hasil belajar aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil yang diperoleh 

individu setelah melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang meliputi afektif, kognitif, dan psikomotorik. 

Domain hasil belajar adalah perilaku-perilaku kejiwaan yang akan diubah 

dalam proses pendidikan (Purwanto, 2010: 48). Kunci pokok untuk 
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memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa adalah mengetahui garis-

garis besar indikator (penunjuk adanya prestasi tertentu) dikaitkan dengan 

jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur. Tabel yang berasal dari 

berbagai sumber rujukan Surya, 1982; Barlow, 1985, Petty, 2004 dalam Syah 

(2011: 148) dengan penyesuaian seperlunya. 

Mulyasa (2013: 190) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi/ hasil belajar siswa bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. 

Faktor internal ialah faktor yang ditentukan dari diri, baik secara fisiologis 

maupun psikologis. Faktor fisiologis, berkaitan dengan kondisi jasmani atau 

fisik seseorang, yang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kondisi 

jasmani pada umumnya dan kondisi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi 

jasmani tertentu terutama panca indera, sedangkan faktor psikologis, berasal 

dari dalam diri seseorang seperti intelegensi, minat, dan sikap. Faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik dapat 

digolongkan ke dalam faktor sosial dan non-sosial. Faktor sosial menyangkut 

hubungan antarmanusia yang terjadi dalam berbagai situasi sosial. Ke dalam 

faktor ini termasuk lingkungan keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat 

pada umumnya. Sedangkan faktor non-sosial adalah faktor-faktor lingkungan 

yang bukan sosial seperti lingkungan alam dan fisik, misalnya: keadaan 

rumah, ruang belajar, fasilitas belajar, buku-buku sumber, dan sebagainya. 

Esensi dari pengukuran adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang 

karakteristik atau keadaan individu menurut aturan aturan tertentu 

(Widoyoko, 2011: 30). 

Ciri-ciri kurikulum 2013 yang paling mendasar disebutkan oleh 

Kurniasih (2014: 22): menuntut kemampuan guru dalam berpengetahuan dan 

mencari tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa zaman sekarang 

telah mudah mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan 

teknologi dan informasi, memiliki tujuan agar terbentuknya generasi 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, khusus untuk tingkat SD, pendekatan 

tematik integrative member kesempatan siswa untuk mengenal dan 
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memahami suatu tema dalam berbagai mata pelajaran, pelajaran IPA dan IPS 

diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Menurut Mulyasa (2013: 105) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan  pendekatan tematik integratif antara lain: mengintegrasikan 

pembelajaran dengan kehidupan masyarakat di sekitar lingkungan  

sekolah,mengidentifikasi kompetensi dan karakter sesuai dengan kebutuhan 

dan masalah peserta didik, mengembangkan indikator setiap  kompetensi dan 

karakter agar relevan dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik, 

menata struktur organisasi dan mekanisme kerja yang jelas serta menjalin 

kerjasama di antara para fasilitator dan tenaga kependidikan lain dalam 

pembentukan kompetensi peserta didik, merekrut tenaga kependidikan yang 

memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan tugas dan 

fungsinya, melengkapi sarana dan prasarana belajar yang memadai, seperti 

perpustakaan, laboratorium, pusat sumber belajar, perlengkapan teknis, dan 

perlengkapan administraasi, serta ruang pembelajaran yang memadai, menilai 

program pembelajaran secara berkala dan berkesinambungan untuk melihat 

keefektifan dan ketercapaian kompetensi yang dikembangkan. Di samping 

itu, penilaian juga penting untuk melihat apakah pembelajaran berbasis 

kompetensi yang dikembangkan sudah dapat menegembangkan potensi 

peserta didik atau belum. 

Mulyasa (2013: 163) kurikulum 2013 memiliki beberapa keunggulan. 

Pertama, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan bersifat alamiah 

(kontekstual), karena berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakekat peserta 

didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai potensinya masing-

masing. Dalam hal ini peserta didik merupakan subjek belajar, dan proses 

belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami 

berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan (knowlegde). 

Kedua, kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan  kompetensi menjadi 

pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan ilmu pengetahuan, 

dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek 
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kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasar standar kompetensi 

tertenu. Ketiga, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang 

dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, 

terutama yang berkaitan dengan ketrampilan. 

 

B. Metode Penelitian 

      Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah SD N Kestalan No. 05 

Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2014 sampai 

Februari 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas V SD 

N No. 05 Surakarta tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 74 siswa. Teknik 

sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling melalui undian. 

Sampel yang digunakan adalah kelas VA sebanyak 38 siswa. Variabel dalam 

penelitian ini adalah kegiatan strategi bermain peran sebagai variabel bebas 

dan hasil belajar sebagai variabel terikatnya.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu (1) 

tes. Menurut Sudjana (2009: 35) tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa 

dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tulisan), atau dalam 

bentuk perbuatan (tes tindakan). Tes pada umumnya digunakan untuk menilai 

dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan 

dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan 

pengajaran. (2) dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, 

lenger dan sebagainya (Arikunto, 2002: 206). Metode dokumentasi digunakan 

untuk mengetahui serta mengumpulkan identitas serta data kemampuan yang 

dimiliki siswa dan  profil dari SD N Kestalan No. 05 Surakarta. (3) observasi. 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2010; 220). Observasi digunakan 
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dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data mengenai proses belajar 

mengajar pada kelas V di SD N Kestalan No.05 Surakarta. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasar hasil penelitian dan kenyataan yang ada dilapangan maka 

dapat dikaji pembahasan sebagai berikut : 

Untuk mengetahui instrumen yang digunakan valid dan reliabel, maka harus 

diujicobakan terlebih dahulu. Uji validitas instrumen tes menggunakan rumus 

korelasi product moment. Kriteria pengujian adalah item dinyatakan valid 

apabila rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 5% (0,329). Begitu pula 

sebaliknya, item dinyatakan tidak valid apabila apabila rhitung < rtabel dengan 

taraf signifikansi 5% (0,329). Adapun rangkuman dari hasil uji validitas tiap 

item dengan menggunakan microsoft excel dan perhitungan manual 

disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel Rangkuman Hasil Uji Validitas Instrumen Tes 

No 

Ite

m 

r hitung r tabel Kriteria 

1 0,594 0,329 Valid 

2 0,383 0,329 Valid 

3 0,274 0,329 Invalid 

4 0,542 0,329 Valid 

5 0,355 0,329 Valid 

6 0,387 0,329 Valid 

7 0,418 0,329 Valid 

8 0,271 0,329 Invalid 

9 0,355 0,329 Valid 

10 0,379 0,329 Valid 

11 0,283 0,329 Invalid 

12 0,458 0,329 Valid 

13 0,346 0,329 Valid 

14 0,356 0,329 Valid 

15 0,481 0,329 Valid 

16 0,463 0,329 Valid 

17 0,407 0,329 Valid 

18 0,225 0,329 Invalid 

19 0,065 0,329 Invalid 

20 0,540 0,329 Valid 
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Dengan menggunakan metode analisis korelasi product moment, diketahui 

dari 20 soal yang diberikan skor butir 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 20 dinyatakan VALID, sedangkan butir soal no 3, 8, 11, 18, 19 

dinyatakan TIDAK VALID. 

      Berdasarkan perhitungan manual dengan bantuan microsoft excel dari 

item butir soal yang valid, diperoleh hasil uji reliabilitas instrumen tes sebesar 

0,705.  Dalam Siregar (2013: 73) kriteria pengujian reabilitas menggunakan 

K-R 20 adalah jika nilai reliabilitas instrumen (r11) > 0,7 maka instrumen 

penelitian dinyatakan reliabel (sahih). Karena r11 > 0,7 yaitu 0,705 > 0,7, 

maka angket ini reliabel dan dapat digunakan sebagai instrumen 

pengumpulan data penelitian. 

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen, maka 

selanjutnya melakukan uji prasyarat analisis. Uji normalitas dilakukan 

menggunakan rumus chi kuadrat. Kriteria pengujian dari uji normalitas 

adalah apabila harga X
2

hitung > harga kritik X
2

tabel maka data yang diperoleh 

tidak berdistribusi normal. Sebaliknya, jika harga X
2

hitung <  harga X
2

tabel 

maka data yang diperoleh berdistribusi normal (Sugiyono, 2006: 172). Hasil 

perhitungan uji normalitas dengan rumus chi kuadrat menunjukkan χ² hitung  

Pre-test= 6,175 dan χ² hitung  Post-test= 10,962. Dari tabel kerja uji normalitas 

dapat dilihat bahwa banyak kelas = 6, sehingga db untuk disribusi frekuensi 

adalah k-1 = 5, dengan taraf signifikansi 5% maka χ²  (0,05;5) = 11,070. 

Diketahui bahwa χ²hitung < χ²tabel (11,070), sehingga didapat kesimpulan bahwa 

data pre-test dan post-test berdistribusi normal. 

. Uji homogenitas berguna untuk menguji seragam tidaknya sampel-

sampel yang diambil dari populasi yang sama (Arikunto, 2006: 320). Uji 

homogenitas ini, menggunakan rumus uji homogenitas variansi, diperoleh 

hasil Fhitung < Ftabel yaitu 1,11 < 1,730 ini berarti sampel-sampel tersebut 

homogen.  

Dalam penelitian ini, setelah memberikan treatment dengan 

menggunakan strategi bermain peran terhadap siswa kelas VA pada 

pembelajaran Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan subtema Organ Tubuh 
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Manusia terdapat peningkatan nilai hasil belajar anak. Hal ini sesuai dengan 

perhitungan yang menggunakan analisis Uji t. Hasil perhitungan data 

menunjukkan bahwa nilai  t < - 2,026 atau t > 2,026, maka hipotesis nihil (H0) 

ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima. Berdasarkan perhitungan 

tersebut ada pengaruh penggunaan strategi Bermain Peran terhadap hasil 

belajar Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan siswa  kelas V di SD N 

Kestalan No. 05 Surakarta tahun 2014/ 2015. Dari perhitungan effect size 

ditarik kesimpulan bahwa penggunaan strategi bermain peran memberikan 

pengaruh sebesar 41,15 % terhadap hasil belajar Tema Organ Tubuh Manusia 

dan Hewan siswa  kelas V di SD N Kestalan No. 05 Surakarta tahun 2014/ 

2015. 

 

D. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data tentang pengaruh penggunaan strategi 

Bermain Peran terhadap hasil belajar Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan 

siswa  kelas V di SD N Kestalan No. 05 Surakarta tahun 2014/ 2015 dapat 

ditarik kesimpulan sebagai beikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan Uji t diperoleh 

bahwa nilai t = -2,56 dan daerah kritik terletak pada  t < - 2,026 atau t > 

2,026, maka hipotesis nihil (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

penggunaan strategi bermain peran terhadap hasil belajar Tema Organ 

Tubuh Manusia dan Hewan siswa  kelas V di SD N Kestalan No. 05 

Surakarta tahun 2014/ 2015. 

2. Dari perhitungan effect size ditarik kesimpulan bahwa penggunaan 

strategi bermain peran memberikan pengaruh sebesar 41,15 % terhadap 

hasil belajar Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan siswa  kelas V di 

SD N Kestalan No. 05 Surakarta tahun 2014/ 2015. 
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