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ABSTRAK 

 
Nafida, Nurul. 2011. Penerapan Model Pembelajaran Bermain Peran Untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Pada Siswa  Kelas VA SD Tambakaji 
01. Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakulats Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Sutaryono,M.Pd, Pembimbing 
II: Dra. Kurniana Bektiningsih,M.Pd. 

 
Kata kunci: Model Pembelajaran Bermain Peran, Kualitas Pembelajaran IPS. 
 

IPS  adalah mata pelajaran yang dihubungkan dengan manusia dan interaksinya 
dengan lingkungan fisik dan sosialnya yang menyangkut hubungan kemanusiaan. 
Pelajaran IPS berisi fakta dan peristiwa yang sangat dekat dengan kehidupan siswa. 

Berdasarkan data awal yang didapatkan melalui observasi di kelas VA SD 
Tambakaji 01 Semarang ditemukan permasalahan dalam pembelajaran. Dalam mengajar 
guru menggunakan model pembelajaran yang kurang bervariasi serta kurang maksimal 
dalam menggunakan media, sehingga mengakibatkan siswa pasif dan kurang 
bersemangat mengikuti pembelajaran dan berdampak pada hasil belajar dibawah kriteria 
ketuntasan minimal. Dengan menerapkan model pembelajaran bermain peran diharapkan 
dapat meningkatkan prestasi belajar IPS. Bermain peran adalah salah satu bentuk 
permainan pendidikan yang dipakai untuk menjelaskan peranan, sikap, tingkah laku, 
nilai, denga tujuan menghayati perasaan, sudut pandang dan cara berfikir orang 
lain.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  Apakah model bermain peran dapat 
meningkatkan keterampilan  guru, aktivitas siswa kelas  dan hasil belajar siswa kelas V 
dalam pembelajaran IPS?. Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah: Untuk 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas V melalui 
model bermain peran. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menggunakan model pembelajaran 
bermain peran. Penelitian ini terdiri atas tiga siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahap, 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru 
dan siswa kelas VA SD Tambakaji 01 berjumlah 37 yang terdiri 26 siswa laki-laki dan 11 
siswa perempuan.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan observasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru mengalami 
peningkatan. Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 25 dengan kategori baik, 
siklus II memperoleh skor 28 dengan kategori baik dan siklus III memperoleh skor 32 
dengan kategori sangat baik. Aktivitas siswa juga mengalami peningkatan, pada siklus I 
memperoleh skor rata-rata 16,75 dengan kategori baik, siklus II memperoleh skor rata-
rata 18,2 dengan kategori baik dan pada siklus III memperoleh skor rata-rata 20,76 
dengan kategori baik. Sedangkan hasil belajar siswa menunjukan persentase ketuntasan 
klasikal belajar siswa terjadi peningkatan dari siklus I sebesar 62,16%, siklus II sebesar 
71,43%, dan pada siklus III meningkat menjadi 91,18%.  

Simpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran bermain peran dapat 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa kelas VA SD 
Tambakaji 01. Saran bagi guru adalah model pembelajaran bermain peran  dapat 
digunakan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah  

Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional 

berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional sebagai 

berikut”Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang 

menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab 

tantangan zaman yang selalu berubah”. Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional 

tersebut, Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan: Insan 

Indonesia cerdas dan Kompetetif (Renstra Depdiknas). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 

2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 

Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah atau 

yang dikenal dengan nama  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

merupakan langkah konkret dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah 

kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing – masing 

satuan pendidikan (Muslich, 2007:4). 
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Delors dalam Anwar ( 2004:5), Menyatakan memasuki era globalisasi di 

abad XXI diperlukan suatu paradigma baru dalam sistem pendidikan dunia, dalam 

rangka mencerdaskan umat manusia dan memelihara persaudaraan. Pemikiran 

tersebut telah disadari oleh UNESCO yang merekomendasikan “empat pilar 

pembelajaran” untuk memasuki era globalisasi, yaitu program pembelajaran yang 

diberikan hendaknya mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat sehingga 

mau dan mampu belajar (learning know or learning to learn). Bahan belajar yang 

dipilih hendaknya mampu memberikan suatu pekerjaan alternatif kepada peserta 

didiknya (learning to do), dan mampu memberikan motivasi untuk hidup dalam 

era sekarang dan memiliki orientasi hidup ke masa depan (learning to be). 

Pembelajaran tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk keterampilan untuk 

dirinya sendiri, tetapi juga keterampilan untuk hidup bertetangga, bermasyarakat, 

berbangsa dan hidup dalam pergaulan antar bangsa-bangsa dengan semangat 

kesamaan dan kesejajaran (learning to live together).  

IPS merupakan ilmu yang  mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, 

konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan 

untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Mata pelajaran IPS disusun secara 

sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju 

kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan 



3 
 

 

pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang 

lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan (KTSP 2006). 

Tujuan mata pelajaran IPS adalah agar peserta didik (1) memiliki 

kemampuan untuk mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  

masyarakat dan lingkungannya, (2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir 

logis dan kritis, rasa ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial, (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

sosial dan kemanusiaan, (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama 

dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan 

global. Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut 

yaitu : (1) Manusia, Tempat, dan Lingkungan, (2) Waktu, Keberlanjutan, dan 

Perubahan, (3) Sistem Sosial dan Budaya, (4) Perilaku Ekonomi dan 

Kesejahteraan (KTSP 2006).  

Menurut Michaelis (dalam Masitoh dkk, 2010:1) IPS dihubungkan 

dengan manusia dan interaksinya dengan lingkungan fisik dan sosialnya yang 

menyangkut hubungan kemanusiaan. Pelajaran IPS berisi fakta dan peristiwa yang 

sangat dekat dengan kehidupan siswa. oleh karena itu, sudah semestinya pelajaran 

IPS menarik dan menyenangkan. Siswa dapat mengungkapkan apa yang dilihat 

atau dialami dan kemudian membandingkannya dengan konsep-konsep IPS (Nani 

Rosdijati dkk, 2010: 59). 

Berdasarkan hasil temuan Depdiknas tahun 2007 banyak masalah yang 

muncul dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar. Masalah 

tersebut berkaitan dengan guru, peserta didik, maupun sarana-prasarana. Masalah 
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yang sering dihadapi mengenai bahan ajar yang selanjutnya berdampak pada guru 

yang seharusnya mampu mengembangkan bahan ajar serta mengimplementasikan 

dalam pembelajaran. Keragaman dan karakteristik siswa yang berbeda misalnya 

dalam motivasi, latar belakang ekonomi, dan kemampuan kognitifnya. Keragaman 

ini menuntut guru harus mampu merancang metode pembelajaran yang sesuai 

karakteristik siswa. Sarana prasarana juga merupakan masalah yang terjadi dalam 

pembelajaran, kurangnya sarana prasarana menjadikan kurang maksimalnya 

pencapaian tujuan belajar.  

(http://blog.uny.ac.id/sudrajat/2010/07/30/menyoal-pengajaran-ips/diakses 7 -

03-2011 pukul 23:22 WIB).  

Berdasarkan observasi di SD Tambakaji 01 yang dilakukan pada 25 

September 2010 pada kompetensi dasar Menceriterakan tokoh-tokoh sejarah pada 

masa Hindu-Budha dan Islam di Indonesia, menunjukkan masih banyak 

permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial antara 

lain guru menggunakan model pembelajaran yang kurang bervariasi dan belum 

memanfaatkan media pembelajaran secara maksimal serta sumber belajar masih 

terbatas sehingga mengakibatkan siswa pasif dan kurang bersemangat mengikuti 

pembelajaran. permasalahan tersebut berdampak pada hasil belajar yang tidak 

mencapai ketuntasan belajar.  

Dari data pencapaian hasil belajar siswa kelas VA semester I tahun 

pelajaran 2009/2010 nilai siswa masih dibawah kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 60. Data hasil belajar ditunjukkan dengan 

nilai terendah 30 dan nilai tertinggi 80 dengan rata-rata 53,33 dan ketuntasan 
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klasikal sebesar 38%. Dengan melihat data hasil belajar dan pelaksanaan mata 

pelajaran tersebut perlu untuk meningkatkan proses pembelajaran agar guru 

mampu meningkatkan kretivitasnya sehingga siswa dapat mengikuti pelajaran 

dengan baik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS.  

Berdasarkan permasalahan yang muncul, maka untuk memecahkan 

masalah tersebut dengan memperhatikan pada kompetensi dasar yang dipelajari 

yaitu menceriterakan tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Budha dan Islam di 

Indonesia yang merupakan materi sejarah yang menuntut siswa untuk memahami 

konsep-konsep dan materi sejarah bukan sekedar menghafalkan. Serta 

memperhatikan perkembangan siswa kelas V yang berdasarkan pada teori 

Perkembangan Piaget siswa kelas V termasuk dalam fase operasional konkret 

yaitu masa berakhirnya berpikir khayal dan mulai berpikir konkret. Pada fase ini 

daya nalar siswa dapat dilatih dengan melatih siswa untuk mengungkapakn 

pendapat, gagasan dan penilaiannya terhadap hal yang dialaminya maupun 

peristiwa yang terjadi di lingkungannya (Yusuf, 2009:178). Peneliti menetapkan 

alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mendorong 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan kreativitas guru dengan 

menggunakan salah satu model pembelajaran yaitu model pembelajaran bermain 

peran.  

Menurut Husein achmad dalam Mujinem (2008:7-36) Bermain peran 

adalah salah satu bentuk permainan pendidikan yang dipakai untuk menjelaskan 

peranan, sikap, tingkah laku, nilai, denga tujuan menghayati perasaan, sudut 

pandang dan cara berfikir orang lain. Dengan model bermain peran, diharapkan 
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siswa dapat menghayati dan berperan dalam berbagai figur khayalan atau figur 

sesungguhnya dalam berbagai situasi. Model ini dapat diterapkan pada pengajaran 

IPS dengan pokok bahasan tentang hubungan kehidupan sosial, misalnya: peranan 

tokoh-tokoh, susunan dan masyarakat feudal. 

Beberapa hasil penelitian memperkuat keinginan peneliti untuk 

menggunakan model pembelajaran bermain peran antara lain adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Kenes Wantiana tahun 2010 pada siswa kelas III SDN 

Kedawung 02 Blitar dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Bermain Peran 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas III SDN Kedawung 02 

Kabupaten Blitar, menunjukan bahwa model pembelajaran bermain peran dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. Berdasarkan hasil 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan selama 2 siklus dapat diketahui bahwa 

Penerapan Model Pembelajaran Bermain Peran dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Dalam setiap siklusnya ketuntasan hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan yaitu siklus I (66,67%) dan siklus II (96,66%). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Penerapan Model Pembelajaran Bermain Peran dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pelajaran IPS dengan materi jual beli. 

(http://karyailmiah.um.ac.id/index.php/KSDP/article/view/6765) diakses pada hari 

jumat 25 Februari 2011 pukul 11.46 WIB. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Angga Yuanita Ratna Sari tahun 

2009 pada siswa kelas V SDN Langon 02 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar 

dengan judul Penggunaan Role Playing untuk Meningkatkan Pemahaman dan 

Penerapan Konsep IPS Siswa Kelas V SDN Langon 02 Blitar. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa penggunaan role playing dapat meningkatkan pemahaman 

dan penerapan konsep IPS. Hal ini terbukti pada siklus I pemahaman konsep IPS 

yang dilihat dari aspek kognitif mencapai rata-rata 81.83% dan siklus II 92.66% 

terjadi peningkatan sebesar 10.83%, aspek afektif pada siklus I mencapai rata-rata 

83.33% dan siklus II mencapai rata-rata 100% terjadi peningkatan tiap siklus 

sebesar 16.67% sedangkan aspek psikomotor pada siklus I siswa mencapai rata-

rata 81% dan siklus II sebesar 85% terjadi peningkatan 4%. Disisi lain juga 

meningkatkan penerapan konsep IPS yang mencapai rata-rata 65% pada siklus I 

dan 76% siklus II, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tiap siklus 

sebesar 11%. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan role playing dapat meningkatkan pemahaman konsep 

keanekaragaman suku bangsa siswa kelas V di SDN Langon 02 Kecamatan 

Ponggok Kabupaten Blitar yang ditandai dengan meningkatnya ketiga aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Selain itu, penggunaan role playing dapat 

meningkatkan penerapan konsep keanekaragaman suku bangsa siswa kelas V di 

SDN Langon 02 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, hal ini terbukti bahwa 

keseharian siswa selama di lingkungan sekolah mendapat kualifikasi B.  

(http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/KSDP/article/view/4374)diakses pada 

hari rabu 02 Maret 2011 pukul 11.13 WIB. 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS, yaitu memudahkan guru dalam memberikan  pemahaman bagi 

siswa dan siswa lebih aktif dan  kreatif dalam pembelajaran. Sehingga adanya 



8 
 

 

penelitian ini diharapkan akan menghasilkan output yang maksimal dalam 

pemecahan masalah dikelas pada mata pelajaran IPS. 

Dari ulasan latar belakang tersebut maka peneliti akan mengkaji lebih 

lanjut permasalahan ini melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan 

model pembelajaran bermain peran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS pada siswa kelas VA SD Tambakaji 01. 

 

B. Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah. 

1. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

pada siswa kelas VA SD Tambakaji 01 ? 

Rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

1) Apakah dengan model bermain peran dapat meningkatkan 

keterampilan  guru dalam pembelajaran IPS? 

2) Apakah dengan model bermain peran dapat meningkatkan aktivitas 

siswa kelas VA SD Tambakaji 01 dalam pembelajaran IPS?  

3) Apakah dengan model bermain peran dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas  VA SD Tambakaji 01 dalam pembelajaran IPS?  

2. Pemecahan Masalah  

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas VA SD 

Tambakaji 01, akan dilakukan pembelajaran IPS pada kompetensi dasar  

menghargai jasa dan peranan tokoh pejuang dalam memproklamasikan 
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kemerdekaan. Pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan model 

pembelajaran bermain peran. Langkah–langkah model pembelajaran 

bermain peran yaitu: 

1) Pemanasan (warming up), yaitu mengantarkan peserta didik terhadap 

masalah pembelajaran yang perlu dipelajari.  

2) Memilih partisipan, yaitu memilih peran dalam pembelajaran. siswa 

dapat memilih sendiri peran yang akan dimainkan atau ditunjuk oleh 

guru. 

3) Menyiapkan pengamat (observer), yaitu menyiapkan pengamat 

untuk mengamati kegiatan bermain peran.  

4) Menyusun tahap-tahap peran, yaitu menyusun garis-garis besar 

adegan yang akan dimainkan, guru dapat membantu peserta didik 

menyiapkan adegan-adegan. 

5) Tahap pemeranan, yaitu memainkan peran. 

6) Diskusi dan evaluasi, yaitu mendiskusikan dan mengevaluasi peran 

yang telah dimainkan. 

7) Pemeranan ulang, yaitu memainkan peran berdasarkan evaluasi dan 

diskusi pada pemeranan tahap pertama. 

8) Diskusi dan evaluasi, yaitu diskusi dan evaluasi tahap dua untuk 

menganalisis hasil pemeranan ulang.  

9) Kesimpulan, yaitu pengambilan kesimpulan dari kegiatan bermain 

peran (Uno, 2008:25). 
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Dalam peneltian ini berdasarkan dari langkah-langkah model 

pembelajaran bermain peran diatas, peneliti akan menerapkan model 

pembelajaran bermain peran dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan kepada siswa tentang permasalahan, cerita atau 

peristiwa yang akan dimainkan. 

2. Membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian menentukan 

peran. 

3. Menyiapkan pengamat sekaligus penonton untuk mengamati dan 

menilai peran yang dimainkan.  

4. Menjelaskan urutan pemeranan atau adegan kepada siswa. 

5. Menyiapkan tempat untuk bermain peran. 

6. Pemeranan dilakukan oleh setiap kelompk secara bergiliran.  

7. Kelompok yang tidak bermain peran menjadi pengamat. 

8. Diskusi dan evaluasi terhadap pemeranan yang dilakukan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umun 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah: 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas VA 

SD Tambakaji 01 Semarang. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 
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1) Untuk meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

melalui model bermain peran. 

2) Untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas VA SD Tambakaji 01 

dalam pembelajaran IPS melalui model bermain peran. 

3) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VA SD Tambakaji 

01 melalui model bermain peran. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

peningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pembelajaran IPS. Selain itu dapat 

memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa, daya 

kreatifitas siswa, dan kerampilan social sehingga dapat meningkatkan 

prestasi siswa. Diharapkan siswa mampu memanfaatkan pengetahuan 

yang sudah dimiliki untuk diterapkan dalam kehidupan sehari – hari. 

 

2. Bagi Guru 

Menumbuhkan kreativitas guru melalui berbagai model dan metode 

yang dapat membantu guru dalam pengelolaan kelas serta 

meningkatkan hasil belajar siswa. Serta memberikan wawasan 

pengetahuan dan pengalaman bagi guru tentang inovasi pembelajaran. 
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3. Bagi Lembaga 

Dengan menerapkan metode pembelajaran yang kreatif, dapat menjadi 

pendorong pengelola sekolah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sehingga kualitas sekolah akan 

meningkat dan dapat mewujudkan lingkungan belajar mengajar yang 

sehat dan menyenangkan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  
 

A. Kerangka Teori  

1. Belajar dan Pembelajaran 

a. Pengertian Belajar 

Istilah belajar sudah dikenal luas diberbagai kalangan 

walaupun sering disalahartikan atau diartikan secara umum saja. 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap 

orang dan belajar mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan oleh seseorang. Dalam pengertian luas, belajar dapat 

diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik menuju ke perkembangan 

pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar dimaksudkan 

sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan 

sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya 

(Sardiman, 2009: 21). Menurut Hamalik (2008:52) belajar adalah 

modifikasi atau memperkuat tingkah laku melalui pengalaman dan 

latihan.  

 Banyak definisi para ahli tentang belajar, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1) Slavin dalam Rifa’i dan Anni (2010:82) belajar merupakan 

perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman.  
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2) Harold Spears dalam Suprijono (2009:2) menyatakan bahwa, 

dengan kata lain belajar adalah mengamati, membaca, meniru, 

mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti arah petunjuk.  

3) Hilgrad & Bower dalam Fathurrohman dan Sutikno (2010:5) 

mengemukakan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan 

tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan 

oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, 

dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atas 

dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan atau 

keadaan-keadaan sesaat seseorang. 

4) Reber dalam Suprijono (2009:2), belajar adalah the process of 

acquiring knowledge. Belajar adalah proses mendapatkan 

pengetahuan.  

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan proses perubahan perilaku yang di sebabkan oleh 

pengalaman serta belajar merupakan proses untuk mendapatkan 

pengetahuan.  

b. Pembelajaran  

 Pembelajaran sebagai suatu konsep pedagogik secara teknis 

dapat diartikan sebagai upaya sistematik untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang potensial menghasilkan proses belajar yang 

bermuara pada perkembanganya potensi individu sebagai peserta 

didik. (Winataputra,dkk 2007:1.1) 
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Menurut Briggs dalam Sugandi (2007:6) Pembelajaran 

merupakan terjemahan dari kata “instruction” yang berarti self 

instruction (dari internal) dan external instruction (dari eksternal). 

Pembelajaran yang bersifat internal adalah pembelajaran yang datang 

dari individu atau diri pribadi, sedangkan pembelajaran eksternal 

antara lain datang dari guru yang disebut pengajaran (teaching). 

Gagne dalam Rifa’i dan Anni (2010:192) menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik 

yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Peristiwa 

belajar ini dirancang agar memungkinkan peserta didik memproses 

informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Menurut Rifa’i dan Anni (2010: 193) pembelajaran 

berorientasi bagaimana perilaku guru yang efektif, beberapa teori 

belajar mendeskripsikan pembelajaran sebagai berikut : 

1) Usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan, agar menjadi stimulus (lingkungan) 

dengan tingkah laku si belajar (Behavioristik). 

2) Cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berfikir 

agar memahami apa yang dipelajari (Kognitif). 

3) Memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan 

pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya (Humanistik). 
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Pembelajaran juga berorientasi pada bagaimana peserta didik 

berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan 

suatu kumpulan proses yang bersifat individual, mengubah 

pengalaman dari lingkungannya dan outputnya berupa hasil belajar 

dalam bentuk ingatan jangka panjang (Rifa’i dan Anni, 2010: 193). 

c. Kualitas Pembelajaran  

Glaser dalam Uno (2008:153) menyatakan bahwa kualitas 

lebih mengarah pada sesuatu yang baik. Kualitas dapat dimaknai 

dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif efektivitas 

dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan 

atau sasarannya. (http://cepiriyana.blogspot.com/2006/06/hakikat-

kualitas-pembelajaran.html. Accesed 24/02/2011.)  

Jadi kualitas merupakan suatu keadaan yang menunjukan 

tingkat kelebihan atau kekurangan.  

Pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik 

dengan peserta didik, atau antar peserta didik (Rifa’I dan Anni, 

2010:193). Menurut Uno (2008:135) pembelajaran merupakan upaya 

membelajarkan siswa.  

Kualitas pembelajaran dapat diukur dengan melihat proses 

pembelajaran yang terjadi yaitu adanya interaksi antara siswa dengan 

guru yang menciptakan suasana belajar yang kondusif serta peran 

aktif siswa dalam pembelajaran, hasil belajar yang diperoleh siswa 

setelah mengikuti proses pembelaran meliputi aspek kognitif, afektif, 
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dan psikomotorik, serta dari kinerja guru yaitu keterampilan guru 

dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan 

strategi yang digunakan (http ://cepiriyana. blogspot. com / 2006/ 06/ 

hakikat-kualitaspembelajaran. html. Accesed 24/02/2011).  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran artinya suatu keadaan yang menunjukan tingkat 

kelebihan atau kekurangan suatu pembelajaran dengan melihat proses 

pembelajaran yang telah terjadi yaitu interaksi siswa dengan guru, 

hasil belajar siswa serta keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran.  

d. Konsep Pembelajaran PAIKEM 

PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam 

proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa 

sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan 

gagasan.  

Pembelajaran inovatif bisa mengadaptasi dari model 

pembelajaran yang menyenangkan. Learning is fun merupakan kunci 

yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika siswa sudah 

menanamkan hal ini di pikirannya tidak akan ada lagi siswa yang pasif 

di kelas, perasaan tertekan dengan tenggat waktu tugas, kemungkinan 

kegagalan, keterbatasan pilihan, dan tentu saja rasa bosan.  
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Kreatif dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar 

yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan 

siswa.Menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar yang 

menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara 

penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya tinggi. 

Menurut hasil penelitian, tingginya waktu curah perhatian terbukti 

meningkatkan hasil belajar.  

Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses 

pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus 

dikuasai siswa setelah proses pembelajaran berlangsung, sebab 

pembelajaran memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak 

efektif, maka pembelajaran tersebut tak ubahnya seperti bermain biasa 

(Budimansyah, 2009:70-71) 

Secara garis besar, PAIKEM dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

1. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan 

pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada 

belajar melalui berbuat. 

2. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam 

membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan 

sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, 

menyenangkan, dan cocok bagi siswa. 
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3. Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan 

belajar yang lebih menarik dan menyediakan ‘pojok baca’. 

4. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan 

interaktif, termasuk cara belajar kelompok. 

5. Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam 

pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, 

dan melibatkam siswa dalam menciptakan lingkungan 

sekolahnya. 

e. Keterampilan Guru Mengajar 

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu 

pengetahuan kepada anak didik di sekolah menurut Saiful Bahri 

Djamarah dalam Fhaturrohman dan Sutikno (2007:43). Selain 

memberikan ilmu pengetahuan tugas guru adalah menanamkan nilai- 

nilai dan sikap kepada anak didik agar memiliki kepribadian.  

Mengajar adalah usaha yang dilaksanakan oleh guru melalui 

bahan pengajaran yang diarahkan kepada siswa agar dapat membawa 

perubahan baik kognitif, afektif dan psikomotorik. Menurut Oemar 

Hamalik dalam Fathurrohman dan Sutikno (2010:7) mendefinisikan 

mengajar merupakan suatu proses menyampaikan pengetahuan dan 

kecakapan kepada siswa.  

Sehubungan dengan fungsinya sebagai pengajar, pendidik dan 

pembimbing maka diperlukan berbagai peranan pada diri guru. 

Peranan guru ini akan senantiasa menggambarkan polah tingkah laku 
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yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa 

(yang terutama), sesama guru, maupun dengan staf yang lain. Dari 

beberapa pendapat secara rinci peranan guru dalam kegiatan belajar 

mengajar, secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut (Sardiman 

2009:143-146). 

1) Informator 

Sebagai pelaksana cara mengajar informatif. Laboratorium, 

studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik 

maupun umum. 

2) Organisator 

Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, 

workshop, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Komponen-

komponen yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, 

semuanya diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga dapat 

mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri siswa. 

3) Motivator 

Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan untuk 

mendinamiskan potensi siswa, menumbuhkan swadaya 

(aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga akan terjadi 

dinamika di dalam proses belajar mengajar. 

4) Pengarah/director 

Guru dalam hal ini harus dapat membimbing dan mengarahkan 

kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. 
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5) Inisiator 

Guru sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Ide-ide itu 

merupakan ide yang kreatif yang dapat dicontohkan oleh anak 

didiknya. 

6) Transmitter 

Guru dalam hal ini akan bertindak sebagai penyebar 

kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan.  

7) Fasilitator 

Guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar 

mengajar, sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung 

secara efektif. 

8) Mediator 

Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar mengajar. 

Misalnya menengahi atau memberikan jalan keluar dalam 

diskusi siswa. Mediator juga diartikan sebagai penyedia media 

dan bagaimana cara memakai dan mengorganisasikan media 

tersebut. 

9) Evaluator  

Guru mengevaluasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

Keberhasilan mengajar, selain ditentukan oleh faktor 

kemampuan, motivasi, dan keaktifan peserta didik dalam belajar serta 

kelengkapan fasilitas belajar, juga ditentukan pada kemampuan guru 
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dalam mengembangkan berbagai keterampilan mengajar. 

Keterampilan-keterampilan mengajar yang dimaksud meliputi :   

1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran.  Keterampilan 

membuka pelajaran adalah usaha guru menciptakan kondisi 

mental peserta didik agar siap dalam menerima pelajaran dan 

menimbulkan rangsangan agar perhatian siswa terpusat pada 

hal- hal yang dipelajari. Keterampilan menutup pelajaran adalah 

kegiatan guru untuk mengakhiri proses belajar mengajar agar 

siswa mendapat gambaran yang utuh tentang materi yang 

dipelajari.  

2. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan menyajikan 

informasi pelajaran yang direncanakan dengan baik dan 

disajikan dengan urutan yang sistematis.  

3. Keterampilan bertanya adalah usaha guru untuk 

mengoptimalkan kemampuan menjalankan melalui pemberian 

pertanyaan kepada siswa.  

4. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan guru 

menciptakan kondisi kelas yang optimal yang menunjang 

lancarnya proses belajar mengajar. Mengelola kelas meliputi 

mengatur tata ruang dan menciptakan iklim belajar mengajar 

yang serasi (Fathurrohman, 2010:46). 
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5. Keterampilan memberi penguatan adalah tindakan guru dalam 

memberikan tanggapan secara positif terhadap perilaku peserta 

didik dalam belajar.  

6. Keterampilan memberi variasi adalah usaha guru untuk 

menghilangkan kebosanan siswa dalam menerima pembelajaran 

melalui variasi gaya mengajar, pengguaan media, pola interaksi 

siswa dan komunikasi non verbal.  

7. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. 

Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru 

melayani kegiatan peserta didik dalam kelompok kecil berkisar 

antara 3-8 orang. Sedangkan keterampilan mengajar perorangan 

adalah kemampuan guru dalam pengajaran dengan 

memperhatikan tuntutan atau perbedaan individual peserta didik. 

8. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah 

kemampuan membelajarkan anak dengan jalan 

menyelenggarakan proses percakapan yang teratur dengan 

melibatkan beberapa kelompok anak dalam interaksi yang bebas 

dan terbuka, dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, 

mengambil keputusan atau memecahkan masalah (Sumantri dan 

Permana, 2001:228-252). 

Berdasarkan 8 keterampilan mengajar tersebut, guru harus 

dapat menguasai dan mengembangkan dalam kegiatan pembelajaran, 

serta guru harus dapat menerapkan berbagai macam metode 



24 
 

 

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Dalam 

penelitian tindakan kelas menggunakan model pembelajaran bermain 

peran, 8 keterampilan tersebut dikombinasikan dengan langkah-

langkah model pembelajaran bermain peran.   

f. Karakteristik Siswa Kelas V 

Menurut Jean Piaget seorang anak maju melalui empat tahap 

perkembangan kognitif, antara lahir dan dewasa, yaitu tahap 

sensorimotor, pra operasional, operasi kongkrit, dan operasi formal. 

Tahap-tahap perkembangan kognitif tersebut di jabarkan dalam tabel 

di bawah ini (Trianto, 2010:68) . 

Tabel 2.1. 

TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN KOGNITIF PIAGET 

Tahap Perkiraan Usia Deskripsi Perkembangan 

Sensorimotor Lahir sampai 2 

tahun 

Pengetahuan anak diperoleh melalui interaksi fisik, 

baik dengan orang atau obejek (benda).  

Praoperasional  2 sampai 7 tahun Anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk 

merepresentasi dunia secara kognitif. Simbol-simbol 

itu seperti:kata-kata dan bilangan yang dapat 

menggantikan objek.  

Operasi 

Kongkrit 

7 sampai 11 

tahun 

Anak sudah dapat membentuk operasi-operasi mental 

atas pengetahuan yang mereka miliki. Mereka dapat 

menambah, mengurangi dan mengubah. Operasi ini 

memungkinkannya untuk dapat memecahkan 

masalah secara logis. 
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Operasi Formal 11 tahun sampai 

dewasa 

Anak sudah dapat berhubungan dengan peristiwa-

peristiwa hipotesis atau abstrak, tidak hanya dengan 

objek-objek konkret. 

 

Tahap sensori motor merupakan tahap awal perkembangan 

mental anak. Perkembangan mental itu terus bertambah hingga 

mencapai puncaknya pada tahap operasional formal. Pada tahap 

operasional formal seorang anak sudah dapat berfikir secara abstrak 

dan logis. Pada tahap operasional konkret siswa mulai dapat 

memandang “dunia” secara objektif dan beroerientasi secara 

konseptual (Trianto, 2010:70). Periode ini ditandai dengan tiga 

kemampuan, yaitu mengklasifikasikan (mengelompokan), menyusun, 

atau mengasosiasikan (menghubungkan atau menghitung) angka-

angka atau bilangan. Kemampuan intelektual pada masa ini sudah 

cukup untuk menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan yang 

dapat mengembangkan pola pikir atau daya nalarnya. Untuk melatih 

daya nalarnya dengan melatih anak untuk mengungkapkan pendapat, 

gagasan dan penilaiannya terhadap berbagai hal, baik yang dialaminya 

maupun peristiwa yang terjadi di lingkungannya (Yusuf, 2009:178). 

Berdasarkan teori perkembangan Piaget, siswa kelas lima 

termasuk dalam fase operasional konkret. Menurut Yusuf (2009:25) 

anak-anak kelas tinggi sekolah dasar, kira-kira umur 9 atau 10 sampai 

12 tahun memiliki sifat khas sebagai berikut : 
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a) Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, 

hal ini menimbulkan adanya kecenderungan untuk 

membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis. 

b) Amat realistik, ingin mengetahui, ingin belajar. 

c) Telah ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran khusus. 

d) Sampai kira-kira umur 11 tahun anak membutuhkan guru atau 

orang dewasa untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi 

keinginannya. 

e) Pada masa ini, anak memandang nilai (angka rapor) sebagai ukuran 

yang tepat (sebaik-baiknya) mengenai prestasi sekolah. 

f) Anak-anak pada usia ini gemar membentuk kelompok sebaya 

biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. 

g. Aktivitas siswa  

Aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara 

jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar 

merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. 

Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama 

proses belajar mengajar. Kegiatan–kegiatan yang dimaksud adalah 

kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, 

mengajukan pendapat, mengerjakan tugas–tugas, dapat menjawab 

pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan (http ://ipotes. 

wordpress. com/2008/05/24/ prestasi - belajar/. Accesed 18/02/2011). 
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Menurut Sardiman (2009:100), aktivitas merupakan asas atau 

prinsip yang penting dalam belajar karena pada hakekatnya belajar 

adalah berbuat (learning to do). Aktivitas siswa dalam belajar tidak 

cukup hanya mendengarkan dan mencatat. Paul B. Diedrich dalam 

Sardiman (2009:100-102) membuat daftar yang berisi kegiatan siswa 

yang dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, 

membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, 

pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, 

member saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan 

laporan, angket, menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, 

peta, diagram. 

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, 

bermain, berkebun, beternak. 

g. Emotional activities, seperti misalnya menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa 

adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam proses interaksi oleh 

peserta didik dalam rangka mencapai keberhasilan pembelajaran. 

h. Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

Merujuk pemikiran Gagne dalam Suprijono (2009:5), hasil belajar 

berupa: 

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. Keterampilan intelektual merupakan 

kemampuan melakuan aktifitas kognitif. 

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan 

mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini 

meliputi penggunaan konsep dan kaidah pemecahan masalah.  

4. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan 

serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, 

sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. 

Menurut Bloom dalam Rifa’i dan Anni (2010:86), hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain 
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kognitif adalah pengetahuan (knowledge), pemahaman 

(comprehension), menerapkan (application), menguraikan (analysis), 

mengorganisasikan (synthesis), dan menilai (evaluation). Domain 

afektif adalah sikap menerima (receiving), memberikan respon 

(responding), nilai (valuing), organisasi (organization), karakterisasi 

(characterization). Domain psikomotorik meliputi initiatory, pre-

routine, dan rountinized.  

Berdasarkan pendapat para pakar pendidikan diatas dapat 

disimpulkan hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. 

Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar 

pendidikan sebagaimana tersebut di atas tidak terlihat secara 

fragmentasi atau terpisah, melainkan komprehensif.  

2. Ilmu Pengetahuan Sosial 

a. Pengertian IPS 

Menurut Nasution dalam Masitoh (2010:1) Ilmu pengetahuan 

Sosial adalah suatu program pendidikan yang  merupakan suatu 

keseluruhan yang mempersoalkan manusia dalam lingkungan fisik 

maupun lingkungan soaialnya, dan yang bahannya diambil dari 

berbagai ilmu-ilmu sosial : geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, 

sosiologi, politik dan psikologi sosial.  

Sementara itu Susilo (2008:2) mengemukakan bahwa IPS 

merupakan mata pelajaran yang mengintegrasikan materi-materi 
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terpilih dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk kepentingan 

pengajaran kepada peserta didik.  

Trianto (2010:171) menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, 

seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, polotik, hukum, dan 

budaya. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa IPS 

merupakan program pendidikan atau suatu bidang studi yang 

terintegrasi dari berbagai cabang ilmu sosial yang mempelajari dan 

menganalisis gejala dan masalah sosial kehidupan manusia dalam 

masyarakat serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya baik 

fisik maupun sosial. 

b. Ruang Lingkup IPS 

Secara umum ruang lingkup pembelajaran IPS dimulai dari 

lingkungan yang paling sempit ke lingkungan yang paling luas yaitu 

dimulai dari keluarga, lingkungan dan masyarakat. Keluarga menjadi 

dasar bagi individu sebagai tempat mengembangkan nilai-nilai budaya 

dan tempat mulainya aspek kehidupan sosial yang akan berkembang 

ke lingkungan dan kemudian masyarakat. Ischak dkk (2005:1.6) 

menyatakan ruang lingkup pengajaran pengetahuan sosial di SD 

meliputi hal-hal berikut : (1) Keluarga; (2) Masyarakat; (3) Uang; (4) 

Tabungan; (5) Pajak; (6) Ekonomi setempat; (7) Wilayah propinsi; (8) 
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Wilayah kepulauan; (9) Pemerintah daerah; (10) NegaraRepublik 

Indonesia; (11) Pengenalan kawasan dunia. 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS berdasarkan yang tecantum 

dalam BSNP meliputi aspek-aspek sebagai berikut : (1) Manusia, 

tempat dan lingkungan; (2) Waktu, keberlanjutan dan perubahan; (3) 

Sistem sosial dan budaya; (4) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Pada dasarnya ruang lingkup IPS mulai dari lingkungan yang 

sempit yaitu keluarga hingga ke lingkungan yang lebih luas yaitu 

dunia. Dalam hal ini dinyatakan dari lingkungan keluarga, masyarakat 

dan dunia. 

c. Pembelajaran IPS di SD 

Menurut Sadeli dalam Hidayati dkk (2008:1-26) IPS 

merupakan gabungan ilmu-ilmu  sosial yang terpadu, artinya materi 

IPS diambil dari ilmu-ilmu Sosial yang dipadukan dan tidak terisah-

pisah dalam disiplin ilmu. Karena IPS terdiri dari disiplin  Ilmu-ilmu 

Sosial, maka IPS mempunyai ciri khusus atau karakteristik yang 

berbeda dengan bidang studi lainnya. Karakteristik pembelajaran IPS 

di SD dapat dilihat dari berbagai pandangan, diantaranya dilihat dari 

materi dan strategi penyampainnya.  

Menurut Hidayati dkk (2008:1-26) ada 5 macam sumber 

materi IPS antara lain : 
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1) Segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari 

keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai negara dan dunia 

dengan berbagai permasalahannya. 

2) Kegiatan manusia misalnya : mata pencaharian, pendidikan, 

keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. 

3) Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek yang 

terdapat dari lingkungan anak yang terdekat sampai terjauh. 

4) Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, dan 

sejarah. 

5) Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, 

pakaian, permainan, keluarga. 

Menurut Mukminan dalam Hidayati dkk (2008:1-27) strategi 

penyampaian pengajaran IPS sebagaian besar didasarkan pada suatu 

tradisi, yaitu materi disusun berdasarkan urutan anak (diri sendiri), 

keluarga, masyarakat, kota, negara dan dunia. 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD harus 

memperhatikan kebutuhan anak yang berusia antara 6-12 tahun. Pada 

tahap usia perkembangan anak berada pada usia sekolah dan memiliki 

kemampuan intelektual (pengetahuan kognitif) pada tingkat kongkrit 

operasional. Dengan melihat tingkat perkembangannya anak usia SD 

berada pada tingkat kongkrit padahal dalam materi IPS penuh pesan-

pesan yang bersifat abstrak seperti konsep waktu, perubahan, 

kesinambungan, ritual, akulturasi, kekuasaan, permintaan harus 
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diajarkan pada peserta didik. Disini peran seorang pendidik harus 

mampu mengajarkan konsep abstrak kepada peserta didik yang 

mempunyai pemikiran kongkrit. Dalam kegiatan belajar mengajar 

Ilmu Pengetahuan Sosial, peserta didik dapat dibawa langsung ke 

lingkungan alam dan masyarakat. Dengan lingkungan alam sekitar, 

peserta didik akan akrab dengan kondisi setempat sehingga 

mengetahui makna serta manfaat mata pelajaran ilmu pengetahuan 

sosial secara nyata. Disamping itu peserta didik dapat mempelajari 

hubungan sosial yang terjadi di lingkungannya beserta norma dan 

kebiasaan yang ada sehingga peserta didik mengalami langsung 

hubungan timbal balik antara kehidupan pribadi dan masyarakat (http 

://researchengines.com/0805arief7. html. Accesed  24/02/2011). 

 

3. Model Pembelajaran Bermain Peran (Role Playing) 

a. Filsafat yang mendasari Model Bermain Peran 

Model pembelajaran bermain peran termasuk dalam model 

pembelajaran sosial. Kelompok model-model sosial ini menekankan 

hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. Model-model 

dalam kategori ini difokuskan pada peningkatan kemampuan individu 

dalam berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses 

demokratis dan bekerja secara produktif dalam masyarakat (Uno, 

2008:25). 
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Sebagai suatu model pembelajaran, bermain peran berakar 

pada dimensi pribadi dan sosial. Dari dimensi pribadi model ini 

berusaha membantu peserta didik menemukan makna dari lingkungan 

sosial yang bermanfaat bagi dirinya. Juga melalui model ini para 

peserta didik diajak untuk belajar memecahkan masalah pribadi yang 

sedang dihadapinya dengan bantuan kelompok sosial yang 

beranggotakan teman-teman sekelas. Dari dimensi sosial, model ini 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama 

dalam menganalisis situasi sosial, terutama masalah yang menyangkut 

hubungan antar pribadi peserta didik. Pemecahan masalah dilakukan 

secara demokratis (Sumantri dan Permana, 2001:56). 

Model pembelajaran bermain peran dipelopori oleh George 

Shaftel. Model ini dibuat berdasarkan beberapa asumsi, Pertama, 

bahwa sangatlah mungkin menciptakan analogi otentik ke dalam suatu 

situasi permasalahan kehidupan nyata. Kedua, bahwa bermain peran 

dapat mendorong siswa mengeksprsikan perasaanya dan bahkan 

melepaskan. Ketiga, bahwa proses psikologis melibatkan sikap, nilai, 

dan kyakinan kita serta mngarahkan pada kesadaran melalui 

keterlibatan spontan yang disertai analisis (Uno, 2008:26). 

b. Pengertian Bermain Peran 

Menurut Akhmad Sudrajat (2008) Model Bermain Peran 

merupakan salah satu model pembelajaran yang diarahkan pada upaya 

pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan 
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antarmanusia (interpersonal relationship), terutama yang menyangkut 

kehidupan peserta didik.  

Menurut Moedjiono & Dimyati (1992:80) bermain peran yakni 

memainkan peranan dari peran-peran yang sudah pasti berdasarkan 

kejadian terdahulu, yang dimaksudkan untuk menciptakan kembali 

situasi sejarah/peristiwa masa lalu, menciptakan kemungkinan-

kemungkinan kejadian masa yang akan datang, menciptakan peristiwa 

mutakhir yang dapat diperkaya atau mengkhayal situasi pada suatu 

tempat dan/atau waktu tertentu (http://www.pro-ibid.com/content/ 

view/104/1/. Accesed 9/02/2011). 

Menurut Husein Achmad dalam Hidayati dkk (2008:7-36) 

mengemukakan bahwa bermain peran (role playing) adalah salah satu 

bentuk permainan pendidikan yang dipakai untuk menjelaskan 

peranan, sudut pandang dan cara berpikir orang lain.  

c. Tujuan Bermain Peran 

Menurut Shaftel dalam Hidayati dkk (2008:7-37) tujuan dan 

manfaat bermain peran adalah sebagai berikut: 

1) Agar menghayati suatu kejadian atau hal yang sebenarnya dalam 

realita hidup. 

2) Agar memahami apa yang menjadi sebab dari sesuatu serta 

bagaimana akibatnya. 

3) Untuk mempertajam indera dann rasa siswa terhadap sesuatu. 

4) Sebagai penyaluran/pelepasan ketegangan dan perasaan-perasaan. 
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5) Sebagai alat mendiagnosa keadaan kemampuan siswa. 

6) Pembentukan konsep secara mandiri. 

7) Menggali peranan-peranan dari pada seseorang dalam suatu 

kehidupan/keadaan. 

8) Membina siswa dalam kemampuan memecahkan masalah, berikir 

kritis, analisis, berkomunikasi, hidup dalam kelompok dan lain-

lain. 

9) Melatih anak ke arah mengendalikan dan membaharui 

perasaannya, cara berfikir, dan perbuatannya.  

Menurut Uno (2008:27) menyatakan tujuan dari bermain peran 

adalah untuk membantu peserta didik menemukan makna diri (jati 

diri) di dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan 

kelompok. Artinya melalui bermain peran peserta didik belajar dengan 

menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran-peran yang 

berbeda dan memikirkan perilaku dirinya dan orang lain. Proses 

bermain peran ini dapat  memberikan contoh kehidupan perilaku 

manusia yang berguna sebagai sarana bagi siswa untuk : 

1) Menggali perasaannya 

2) Memproleh inspirasi dan pemahaman yang berpengaruh terhadap 

sikap, nilai, dan persepsinya 

3) Mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan 

masalah 

4) Mendalami mata pelajaran dengan berbagai cara 
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d. Prosedur Pembelajaran Bermain Peran  

Menurut Shaftel dalam Uno (2008:26) mengemukakan 

sembilan tahap bermain peran yang dapat dijadikan pedoman dalam 

pembelajaran: (1) menghangatkan suasana dan memotivasi peserta 

didik, (2) memilih partisipan/peran, (3) menyiapkan pengamat, (4) 

menyusun tahap-tahap peran, (5) pemeranan, (6) diskusi dan evaluasi, 

(7) pemeranan ulang, (8) diskusi dan evaluasi tahap dua, (9) 

mengambil kesimpulan. 

Langkah pertama, menghangatkan suasana kelompok 

termasuk mengantarkan peserta didik terhadap masalah pembelajaran 

yang perlu dipelajari. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi 

masalah, menjelaskan masalah, menafsirkan cerita dan 

mengeksplorasi isu-isu, serta menjelaskan peran yang akan 

dimainkan.  

Langkah kedua, memilih peran dalam pembelajaran, tahap ini 

peserta didik dan guru mendeskripsikan berbagai watak atau karakter, 

apa yang mereka suka, bagaimana mereka merasakan, dan apa yang 

harus mereka kerjakan, kemudian para peserta didik diberi 

kesempatan secara sukarela untuk menjadi pemeran. Jika para peserta 

didik tidak menyambut tawaran tersebut, guru dapat menunjuk salah 

seorang peserta didik yang pantas dan mampu memerankan posisi 

tertentu. 
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Langkah ketiga, menyiapkan pengamat, sebaiknya pengamat 

dipersiapkan secara matang dan terlibat dalam cerita yang akan 

dimainkan agar semua peserta didik turut mengalami dan menghayati 

peran yang dimainkan dan aktif mendiskusikannya. Menurut Shaftel 

(1967), agar pengamat turut terlibat, mereka perlu diberi tugas. 

Misalnya menilai apakah peran yang dimainkan sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya? Bagaimana keefektifan perilaku yang 

ditunjukkan pemeran? Apakah pemeran dapat menghayati peran yang 

dimainkan? 

Langkah keempat, menyusun tahap-tahap peran, pada tahap ini 

para pemeran menyusun garis-garis besar adegan yang akan 

dimainkan. Guru membantu peserta didik menyiapkan adegan-adegan 

dengan mengajukan pertanyaan, misalnya di mana pemeranan 

dilakukan, apakah tempat sudah dipersiapkan, dan sebagainya. 

Persiapan ini penting untuk menciptakan suasana yang menyenangkan 

bagi seluruh peserta didik, dan mereka siap untuk memainkannya. 

Langkah kelima, tahap pemeranan, pada tahap ini mungkin 

proses bermain peran tidak berjalan mulus karena para peserta didik 

ragu dengan apa yang harus dikatakan akan ditunjukkan. Shaftel 

(1967) mengemukakan bahwa pemeranan cukup dilakukan secara 

singkat, tak perlu memakan waktu yang terlalu lama.  

Langkah keenam, diskusi dan evaluasi pembelajaran, diskusi 

akan mudah dimulai jika pemeran dan pengamat telah terlibat dalam 
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bermain peran, baik secara emosional maupun secara intelektual. 

Dengan melontarkan sebuah pertanyaan, para peserta didik akan 

segera terpancing untuk diskusi. 

Langkah ketujuh, pemeranan ulang, dilakukan berdasarkan 

hasil evaluasi dan diskusi mengenai alternative pemeranan.  

Langkah kedelapan, diskusi dan evaluasi tahap dua, diskusi 

dan evaluasi pada tahap ini sama seperti pada tahap enam, hanya 

dimaksudkan untuk menganalisis hasil pemeranan ulang, dan 

pemecahan masalah pada tahap ini mungkin sudah lebih jelas.  

Langkah kesembilan, pengambilan kesimpulan tahap ini tidak 

harus menghasilkan generalisasi secara langsung karena tujuan utama 

bermain peran adalah membantu para peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman berharga dalam hidupnya melalui kegiatan interaksional 

dengantemannya.  

(http://alhafizh84.wordpress.com/2009/12/21/model-bermain-peran-

dalam pembelajaran-partisipatif).  

Dalam peneltian ini berdasarkan dari langkah-langkah model 

pembelajaran bermain peran diatas, peneliti akan menerapkan model 

pembelajaran bermain peran dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan kepada siswa tentang permasalahan, cerita atau 

peristiwa yang akan dimainkan. 

2. Membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian menentukan 

peran. 
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3. Menyiapkan pengamat sekaligus penonton untuk mengamati dan 

menilai peran yang dimainkan.  

4. Menjelaskan urutan pemeranan atau adegan kepada siswa. 

5. Menyiapkan tempat untuk bermain peran. 

6. Pemeranan dilakukan oleh setiap kelompk secara bergiliran.  

7. Kelompok yang tidak bermain peran menjadi pengamat. 

8. Diskusi dan evaluasi terhadap pemeranan yang dilakukan. 

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa model 

bermain peran merupakan suatu model pembelajaran yang dapat 

membantu peserta didik untuk memahami dirinya dan orang lain serta 

dapat membantu memecahkan masalah pribadi dengan bantuan 

kelompok sosial. 

 

B. Kajian Empiris 

Penelitian yang dilakukan oleh Kenes Wantiana tahun 2010 pada siswa 

kelas III SDN Kedawung 02 Blitar dengan judul Penerapan Model Pembelajaran 

Bermain Peran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas III SDN 

Kedawung 02 Kabupaten Blitar, menunjukan bahwa model pembelajaran bermain 

peran dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS . 

Berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan selama 2 siklus 

dapat diketahui bahwa Penerapan Model Pembelajaran Bermain Peran dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam setiap siklusnya ketuntasan hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan yaitu siklus I (66,67%) dan siklus II (96,66%). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Model Pembelajaran Bermain 

Peran dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pelajaran IPS dengan 

materi jual beli.  

(http://karyailmiah.um.ac.id/index.php/KSDP/article/view/6765) diakses pada 

hari jumat 25 Februari 2011 pukul 11.46 WIB. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Angga Yuanita Ratna Sari tahun 2009 

pada siswa kelas V SDN Langon 02 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar 

dengan judul Penggunaan Role Playing untuk Meningkatkan Pemahaman dan 

Penerapan Konsep IPS Siswa Kelas V SDN Langon 02 Blitar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan role playing dapat meningkatkan pemahaman 

dan penerapan konsep IPS.  

Hal ini terbukti pada siklus I pemahaman konsep IPS yang dilihat dari aspek 

kognitif mencapai rata-rata 81.83% dan siklus II 92.66% terjadi peningkatan 

sebesar 10.83%, aspek afektif pada siklus I mencapai rata-rata 83.33% dan siklus 

II mencapai rata-rata 100% terjadi peningkatan tiap siklus sebesar 16.67% 

sedangkan aspek psikomotor pada siklus I siswa mencapai rata-rata 81% dan 

siklus II sebesar 85% terjadi peningkatan 4%. Disisi lain juga meningkatkan 

penerapan konsep IPS yang mencapai rata-rata 65% pada siklus I dan 76% siklus 

II, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tiap siklus sebesar 11%. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan role 

playing dapat meningkatkan pemahaman konsep keanekaragaman suku bangsa 

siswa kelas V di SDN Langon 02 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang 

ditandai dengan meningkatnya ketiga aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 
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siswa. Selain itu, penggunaan role playing dapat meningkatkan penerapan konsep 

keanekaragaman suku bangsa siswa kelas V di SDN Langon 02 Kecamatan 

Ponggok Kabupaten Blitar, hal ini terbukti bahwa keseharian siswa selama di 

lingkungan sekolah mendapat kualifikasi B. 

(http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/KSDP/article/view/4374)diakses pada 

hari rabu 02 Maret 2011 pukul 11.13 WIB. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Nuri Kurniawati tahun 2009 pada siswa 

kelas V SDN Wajak 01 Kabupaten Malang dengan judul Penerapan Metode Role 

Playing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas 

V SDN Wajak 01, Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa penerapan metode 

role playing dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas V 

SDN Wajak 01 Kabupaten Malang.  

Hal ini dilihat dari peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II. 

Perolehan rata-rata postes yang juga meningkat tajam, dari rata-rata sebelumnya 

(63,37) mengalami peningkatan pada siklus I dengan rata-rata kelas sebesar 

(77,60) dan prosentase ketuntasan belajar kelasnya yaitu (62,86%) meningkat 

pada siklus II dengan rata-rata kelasnya sebesar (88,43) dan prosentase ketuntasan 

belajar kelasnya sebesar (97,14%). Berdasarkan hasil penilitian ini dapat 

disimpulkan bahwa penerapan metode role playing  telah sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah direncanakan dan mengalami peningkatan secara 

bertahap serta penerapan metode role playing dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa kelas V SDN Wajak 01 Kabupaten Malang.  
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(http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/KSDP/article/view/4506)diakses pada 

hari jumat 02 Maret 2011 pukul 11.30 WIB.  

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa peneliti diatas, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran bermain peran atau role playing dapat digunakan 

sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diketahui bahwa dalam 

pembelajaran IPS pada semester 1 tahun ajaran 2010/2011 pada siswa kelas V SD 

Tambakaji 01 masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran 

antara lain guru menggunakan model pembelajaran yang kurang bervariasi dan 

belum memanfaatkan media secara maksimal sehingga mengakibatkan siswa pasif 

dalam pembelajaran, hal tersebut berdampak pada hasil belajar yang tidak 

mencapai ketuntasan belajar. Siswa yang mengalami ketuntasan belajar hanya 

38% atau sebanyak 14 siswa dari 37 siswa.  

Berdasarkan beberapa masalah di atas peneliti berusaha mencari pemecahan 

masalah yaitu dengan menggunakan model pembelajaran bermain peran 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 

belajar IPS. Bermain peran yakni memainkan peranan dari peran-peran yang 

sudah pasti berdasarkan kejadian terdahulu, untuk menciptakan kembali situasi 

sejarah/peristiwa masa lalu, menciptakan kemungkinan-kemungkinan kejadian 

masa yang akan datang, atau mengkhayal situasi pada suatu tempat dan/atau 
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waktu tertentu. (http://www.pro-ibid.com/content/ view/104/1/) diakses pada hari 

rabu 9 Februari 2011 pukul 19.15 WIB. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Skema Alur Kerangka Berfikir

Kondisi Awal 
Guru :Guru kurang bervariasi dalam memberikan pembelajaran, masih 

dominan menggunakan metode ceramah serta kurang maksimal 
dalam menggunakan media pembelajaran. 

Siswa  :Siswa pasif mengikuti pembelajaran IPS  
Hasil Belajar    :Hasil belajar siswa mata pelajaran IPS dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 60 dengan 
ketuntasan belajar siswa sebanyak 38% atau sebanyak 14 dari 37 
siswa. Data hasil belajar ditunjukkan dengan nilai terendah 30 dan 
nilai tertinggi 80 dengan rata-rata 53,33.  

 

Tindakan 
Penerapan model pembelajaran bermain peran dengan langkah-langkah sebagai 
berikut : 

1. Menjelaskan kepada siswa tentang permasalahan, cerita atau 
peristiwa yang akan dimainkan. 

2. Membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian menentukan 
peran. 

3. Menyiapkan pengamat sealigus penonton untuk mengamati dan 
menilai peran yang dimainkan.  

4. Menjelaskan urutan pemeranan atau adegan kepada siswa. 
5. Menyiapkan tempat untuk bermain peran. 
6. Kelompok yang tidak bermain peran menjadi pengamat 
7. Pemeranan dilakukan oleh setiap kelompk secara bergiliran.  
8. Diskusi dan evaluasi terhadap pemeranan yang dilakukan. 

 

Kondisi Akhir 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran meningkat melalui model 
pembelajaran bermain peran. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat melalui model 
pembelajaran bermain peran. 

3. Hasil belajar siswa meningkat dengan perolehan nilai diatas KKM yaitu 60. 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka hipotesis penelitian 

tindakan kelas ini adalah: “jika menerapkan model pembelajaran 

bermain peran dalam pembelajaran IPS maka kualitas pembelajaran IPS 

pada siswa kelas VA SD Tambakaji 01 meningkat”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang 

terdiri dari tiga siklus. Di dalam suatu pembelajaran biasanya tidak akan dapat 

diselesaikan dalam satu langkah, tetapi akan diselesaikan dalam beberapa langkah 

menurut John Elliot dalam (Subyantoro, 2009:9-10). Adapun tahapan dalam 

Penelitian Tindakan Kelas adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Perencanaan merupakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan 

untuk memperbaiki, meningkatkan, atau perubahan perilaku dan sikap 

sebagai solusi (Suroso, 2009:36). Dalam tahap perencanaan ini meliputi 

sebagai berikut : 

a. Menelaah materi pembelajaran IPS serta menelaah indikator bersama 

tim kolaborasi 

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran 

c. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran 

d. Menyiapkan alat evaluasi 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru 

dan aktivitas siswa. 
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2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan apa yang akan dilaksanakan oleh 

guru atau peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan 

yang diinginkan sesuai dengan perencanaan (Suroso, 2009:36). 

Pelaksanaan tindakan adalah skenario tindakan yang telah direncanakan, 

dilaksanakan dalam situasi yang aktual (Aqib, 2009:31). Dalam 

pelaksanaan PTK ini direncanakan dalam 3 siklus yaitu dengan 

kompetensi dasar menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran 

bermain peran. 

3. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan mengamati hasil atau dampak dari 

tindakan yang dilaksanakan terhadap siswa (Suroso, 2009:36). Observasi 

adalah proses pengambilan data dari pelaksanaan tindakan atau kegiatan 

Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru pengamat 

untuk mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran dan keterampilan 

guru dalam mengelola pembelajaran. hasil observasi dicatat dalam lembar 

observasi untuk dianalisis dan dilakukan refleksi.  

4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan menganalisis data mengenai proses, 

masalah dan hambatan yang dijumpai terhadap pelaksanaan tindakan yang 

dilaksanakan (Aqib, 2009:32). Dalam refleksi peneliti dapat mengkaji 

proses pembelajaran apakah sudah tercapai atau belum dengan melihat 
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indikator keberhasilan pada siklus pertama, selanjutnya mengkaji 

kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus 

pertama kemudian bersama tim kolaborasi merencanakan tinadak lanjut 

untuk siklus berikutnya. 

Secara keseluruhan, keempat tahapan dalam PTK ini membentuk 

suatu siklus PTK yang digambarkan dalam bentuk berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Alur Pelaksanaan Tindakan Dalam PTK 

   (Arikunto dkk, 2006:16) 

 

Perencana

PelaksanaSIKLUS Refleksi 

Pengamat
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Refleksi SIKLUS Pelaksana
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?
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B. Perencanaan Penelitian 

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan dalam 3 siklus dengan berbagai 

kemungkinan perubahan yang dianggap penting. 

1. Siklus I 

1) Perencanaan 

1) Merencanakan pembelajaran yang akan ditetapkan 

2) Menentukan pokok bahasan  

3) Menyusun RPP dengan materi peristiwa rengas dengklok 

4) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran  

5)  Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis  

6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan 

guru dan aktivitas siswa. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

1) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok 

diberi tugas untuk bermain peran tentang peritiwa rengasdengklok 

2) Siswa membagi peran dalam kelompok 

3) Menjelaskan skenario yang menggambarkan urutan permainan 

4) Masing-masing kelompok memainkan peran secara bergantian, 

kelompok yang tidak bermain bertugas untuk mengamati 

kelompok yang sedang bermain peran 

5) Mendiskusikan permainan dan melakukan evaluasi terhadap peran-

peran yang dilakukan 

6) Permainan peran ulang oleh siswa dan menarik kesimpulan. 
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3) Observasi 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

bermain peran. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

bermain peran. 

4) Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I. 

2) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efektivitas tindakan pada 

siklus I. 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I. 

4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II. 

2. siklus II 

a. Perencanaan 

Berdasarkan temuan dari refleksi siklus 1, maka pada siklus 2 

direncanakan sebagai berikut : 

1) Merencanakan pembelajaran yang akan ditetapkan. 

2) Menentukan pokok bahasan. 

3) Mengembangkan skenario pembelajaran. 

4) Menyusun RPP dengan materi  perumusan teks proklamasi.  

5) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran. 

6) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

7) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati 

keterampilan  guru dan aktivitas siswa 
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b. Pelaksanaan Tindakan 

1) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok 

diberi tugas untuk bermain peran tentang peritiwa penyusunan 

teks proklamasi. 

2) Siswa membagi peran dalam kelompok 

3) Menjelaskan skenario yang menggambarkan urutan permainan 

4) Masing-masing kelompok memainkan peran secara bergantian, 

kelompok yang tidak bermain bertugas untuk mengamati 

kelompok yang sedang bermain peran 

5) Mendiskusikan permainan dan melakukan evaluasi terhadap peran-

peran yang dilakukan 

6) Permainan peran ulang oleh siswa dan menarik kesimpulan. 

c. Observasi 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

bermain peran. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

bermain peran. 

d. Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II 

2) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan keberhasilan serta 

kekurangan pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II 

4) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus III. 
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3.  Siklus III 

a. Perencanaan 

Berdasarkan temuan refleksi pada siklus 2, maka pada siklus 3 

direncanakan sebagai berikut : 

1) Merencanakan pembelajaran yang akan ditetapkan. 

2) Menentukan pokok bahasan. 

3) Mengembangkan skenario pembelajaran.  

4) Menyusun RPP dengan materi  detik-detik  proklamasi.  

5) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran. 

6) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

7) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan 

guru dan aktivitas siswa. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok 

diberi tugas untuk bermain peran tentang peritiwa penyusunan 

teks proklamasi. 

2) Siswa membagi peran dalam kelompok 

3) Menjelaskan skenario yang menggambarkan urutan permainan 

4) Masing-masing kelompok memainkan peran secara bergantian, 

kelompok yang tidak bermain bertugas untuk mengamati 

kelompok yang sedang bermain peran 

5) Mendiskusikan permainan dan melakukan evaluasi terhadap 

peran-peran yang dilakukan 
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6) Permainan peran ulang oleh siswa 

7) Menarik kesimpulan 

c. Observasi 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran 

bermain peran. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

bermain peran. 

d. Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III 

2) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan keberhasilan serta 

kekurangan pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus III 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus III 

4) Menyusun laporan. 

 

C. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD dengan jumlah 37 

siswa yang terdiri dari 26 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. 

  

D. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Tambakaji 01 Semarang Jl Walisongo 

Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan Kota  Semarang Kode Pos 50185. 

 

 



54 
 

 

E. Data dan Cara Pengumpulan Data 

1.  Data 

a. Siswa  

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh 

secara sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus 

ketiga dan hasil evaluasi.  

b. Guru 

Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru 

dalam pembelajaran bermain peran. 

c. Data Dokumen 

Sumber data yang diambil dari hasil belajar siswa, foto dan 

rekaman kegiatan pembelajaran. 

d. Lembar Observasi  

Sumber data ini diperoleh melalui hasil pengamatan terhadap 

proses pelaksanaan pembelajaran. Baik sebelum, saat proses 

maupun hasil dari pelaksanaan pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model pembelajaran bermain peran. 

2. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar yang diperoleh 

siswa berupa kemampuan siswa dalam proses pembelajaran IPS. 
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b. Data kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan 

lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran bermain peran. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah teknik tes, teknik observasi dan dokumentasi. 

a. Teknik Tes 

Teknik tes merupakan salah satu alat, cara dan langkah-langkah 

yang sistematik digunakan dalam mengukur sejumlah perilaku 

tertentu siswa (Ruminiati, 2007:3.18). Tes dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dalam  pembelajaran 

IPS. 

b. Teknik Observasi 

Teknik observasi merupakan kegiatan mengevaluasi proses dan 

hasil belajar dapat dilakukan secara formal yaitu dengan 

menggunakan instrument yang sengaja dirancang untuk mengamati 

unjuk kerja dan kemajuan peserta didik, maupun dapat dilakukan 

secara informal yaitu tanpa menggunakan instrument (Poerwanti, 

2008:2.26). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran bermain peran menggunakan lembar observasi. 
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c. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi merupakan penelaahan terhadap referensi-

referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. 

Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen pribadi siswa, 

dokumen resmi, referensi-referensi, foto-foto, rekaman kaset 

(Iskandar, 2008:73). 

 

F. Teknik Analisis Data  

a. Kuantitatif 

Data kuantitaif berupa hasil belajar kognitif, dianalisi dengan 

menggunakan pendekatan penilaian acuan patokan (PAP). Menurut 

Poerwanti (2008:6-14–6-15), pendekatan PAP berarti membandingkan 

skor-skor hasil tes peserta didik dengan kriteria atau patokan yang 

secara mutlak/absolut ditetapkan oleh guru. Adapun langkah-langkah 

PAP sebagai berikut: 

1) Menentukan skor berdasar proporsi 

 

 (rumus bila menggunakan skala-100%) (Poerwanti: 2008: 6-15) 

Dimana: 

B =  banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan 

ganda) atau jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item 

soal (pada tes bentuk penguraian). 

 = skor teoritis 

Skor =  x 
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2) Konversi nilai ke rentang nilai 100 (Poerwanti: 2008: 6-3) 

 

 

3) Menentukan Ketuntasan Klasikal 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi 

dan kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang 

telah dikontrakan dalam pembelajaran. Hasil perhitungan 

dibandingkan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang 

dikelompokkan ke dalam kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan 

kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3.2. KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 60 Tuntas 

< 60 Tidak tuntas 

(KKM SD Tambakaji 01) 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

b. Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil keterampilan guru observasi 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran bermain peran dianalisis 

dengan analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam 

 x 100 
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kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang 

didapat dari instrument pengamatan aktivitas siswa atau instrument 

pengamatan  keterampilan guru. 

Dalam (Poerwanti dkk, 2008:6-9) menerangkan cara untuk 

mengolah data skor sebagai berikut : 

1) Menentukan skor terendah 

2) Menentukan skor tertinggi 

3) Mencari median 

4) Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori ( sangat baik, baik, 

cukup, kurang ) 

Jika:  

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor 

n=(T-R)+1 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 =  ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 =  ( n +1 ) untuk 

data ganjil. 

Q2 = median  

Letak Q2 =  ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q3 = kuartil ketiga 



59 
 

 

Letak Q3 =  (3 n +2 ) untuk data genap atau Q3 =  ( n +1 ) untuk 

data ganjil 

Q4= kuartil keempat = T 

Maka akan di dapat : 

Tabel 3.3. KATEGORI PENILAIAN KUALITATIF 

Kriteria Kentuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

 

Untuk penelitian ini berpedoman pada kategori tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4. KATEGORI PENILAIAN KETERAMPILAN GURU 

Skor Nilai Ketuntasan 

29,75 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik Tuntas 

22,5 ≤ skor < 29,75 Baik Tuntas 

15,25 ≤ skor < 22,5 Cukup Tidak tuntas 

9 ≤ skor < 15,25 Kurang Tidak tuntas 
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Tabel 3.5. KATEGORI PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Model pembelajaran bermain peran dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SD Tambakaji 01 dengan indikator 

sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model 

pembelajaran bermain peran meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik.  

b. Aktivitas siswa (memperhatiakan orang lain, menyatakan pendapat) 

dalam pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran bermain 

peran meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

c. 75% (Sesuai dengan batas kriteria minimum ketuntasan belajar dalam 

KTSP(Muslich, 2009:36)) siswa dari 37 siswa kelas VA SD Tambakaji 

01 mengalami ketuntasan belajar individual sebesar ≥60 dalam 

pembelajaran IPS. 

 

Skor Nilai Ketuntasan 

23,25≤ skor ≤ 28 Sangat Baik Tuntas 

17,5≤ skor < 23,25 Baik Tuntas 

11,75≤ skor < 17,5 Cukup Tidak tuntas 

7≤ skor < 11,75 Kurang Tidak tuntas 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Penelitian Siklus I 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data hasil penelitian 

pada siklus I, yaitu : hasil pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

paparan hasil belajar, refleksi, dan revisi. 

a. Keterampilan Guru Dalam Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus 1 maka diperoleh data 

sebagai berikut : 

 Tabel 4.6.  

HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU SIKLUS I 

No Indikator Skor  

1 Keterampilan membuka pelajaran 3 

2 Keterampilan Menjelaskan. 3 

3 Keterampilan Memberikan pertanyaan  2 

4 Keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. 3 

5 Keterampilan mengadakan variasi. 3 

6 Keterampilan memberi penguatan. 3 

7 Keterampilan mengelola kelas. 2 

8 Keterampilan menerapkan model pembelajaran bermain peran 3 

9 Keterampilan menutup pelajaran 3 
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Tabel  4.7. KKATEGORI PENILAIAN KETERAMPILAN 

GURU 

 

 

 

 

 

T

abel 4.6. menunjukan hasil keterampilan guru dalam pembelajaran 

melalui model bermain peran pada siklus I.  

1) Guru membuka pelajaran. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Membuka 

pelajaran meliputi (1) Mengaitkan materi yang lalu dengan materi 

yang akan dipelajari, (2) Mengemukakan tujuan pembelajaran dan 

pokok-pokok materi yang akan dibahas, (3) Menyampaikan 

kegiatan yang akan dilakukan. Sedangakan diskriptor yang muncul 

pada saat pembelajaran adalah  mengaitkan materi yang lalu 

dengan materi yang akan dipelajari dan menyampaikan kegiatan 

yang akan dilakukan. 

 Jumlah  25 

 Kategori Baik 

Skor Nilai Ketuntasan 

29,75 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik Tuntas 

22,5 ≤ skor < 29,75 Baik Tuntas 

15,25 ≤ skor < 22,5 Cukup Tidak tuntas 

9 ≤ skor < 15,25 Kurang Tidak tuntas 
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2) Menjelaskan materi pelajaran. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Menjelaskan 

materi meliputi (1) menjelaskan materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, (2) menjelaskan materi disertai dengan contoh-

contoh, (3) menjelaskan peristiwa atau cerita yang akan 

diperankan. Diskriptor yang muncul pada saat pembelajaran adalah 

menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 

menjelaskan peristiwa atau cerita yang akan diperankan.  

3) Memberikan pertanyaan. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Memberikan 

pertanyaan meliputi (1) pertanyaan ditujukan kepada semua siswa, 

(2) mengajukan pertanyaan yang dapat mengembangkan kreatifitas 

siswa dalam bermain peran (3) memberikan waktu berfikir kepada 

siswa didik setelah bertanya. Diskriptor yang muncul pada saat 

pembelajaran adalah pertanyaan ditujukan kepada semua siswa. 

Keterampilan memberikan pertanyaan tidak dilakukan guru dengan 

baik.  

4) Keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. 
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Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Keterampilan 

membimbing kelompok kecil dan perorangan meliputi (1) 

membimbing siswa menentukan peran dalam kelompok, (2) 

membimbing siswa berlatih dalam kelompok, (3) membimbing 

individu dalam kelompok. Diskriptor yang tampak pada siklus I 

adalah membimbing siswa menentukan peran dalam kelompok dan 

membimbing siswa berlatih dalam kelompok.  

 

5) Keterampilan mengadakan variasi. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Variasi dalam 

pembelajaran meliputi (1) gaya mengajar guru tidak monoton, 

seperti variasi suara, gerak badan dan posisi guru, (2) melayangkan 

pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswa, (3) 

menggunakan media yang sesuai dengan materi. Sedangkan 

diskriptor yang muncul dalam pembelajaran  yaitu gaya mengajar 

guru tidak monoton, seperti variasi suara, gerak badan dan posisi 

guru dan menggunakan media yang sesuai dengan materi. Pada saat 

pembelajaran peneliti menggunakan media gambar yang 

menggambarkan urutan terjadinya peristiwa rengasdengklok dan 

selalu melayangkan kontak pandang dengan siswa. 

6) Keterampilan memberi penguatan. 
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Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Keterampilan 

memberi penguatan melliputi (1) penguatan diberikan dengan kata-

kata yang mudah dipahami siswa, (2) memberikan penguatan 

dengan penghargaan kepada kelompok setelah bermain peran, (3) 

penguatan diberikan secara bervariasi (tidak terbatas pada satu jenis 

saja). Sedangkan diskriptor yang muncul adalah memberikan 

penguatan dengan penghargaan kepada kelompok setelah bermain 

peran dan penguatan diberikan secara bervariasi (tidak terbatas 

pada satu jenis saja). Pada saat pembelajaran guru memberikan 

penguatan kepada kelompok setelah bermain peran dan 

memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. 

7) Keterampilan mengelola kelas. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Keterampilan 

mengelola kelas meliputi (1) sikap tanggap terhadap siswa, (2) 

membagi perhatian secara merata, (3) menunjukan sikap tegas pada 

gangguan yang terjadi di kelas. Diskriptor yang muncul dalam 

pembelajaran yaitu menunjukan sikap tegas pada gangguan yang 

terjadi di kelas.  

8) Keterampilan menerapkan model pembelajaran bermain peran 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Keterampilan 
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menerapkan model pembelajaran bermain peran meliputi (1) 

langkah pembelajaran sesuai dengan langkah model pembeajaran 

bermain peran, (2) model pembelajaran berbeda dengan model 

pembelajaran sebelumnya, (3) penerapan model pembelajaran 

memberikan siswa kemudahan mencapai kompetensi. Diskriptor 

yang muncul dalam pembelajaran yaitu langkah pembelajaran 

sesuai dengan langkah model pembeajaran bermain peran, dan 

model pembelajaran berbeda dengan model pembelajaran 

sebelumnya. 

9) Menutup pelajaran. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Menutup 

pelajaran meliputi (1) membimbing/memfasilitasi siswa 

menyimpulkan hasil pembelajaran, (2) memberikan refleksi dengan 

mengajak siswa mengingat kembali hal-hal yang penting selama 

kegiatan yang telah berlangsung, (3) memberikan pesan moral 

singkat yang berhubungan dengan kompetensi yang dipelajari. 

Diskriptor yang muncul selama pembelajaran yaitu 

membimbing/memfasilitasi siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan memberikan pesan moral singkat yang 

berhubungan dengan kompetensi yang dipelajari. 

Skor keseluruhan keterampilan guru pada siklus I adalah 

25. Skor tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan 
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analisis kualitatif berdasarkan tabel. Hasil analisis kualitatif tentang 

keterampilan guru tersebut termasuk dalam kategori baik. 

 

b. Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.8.  

ANALISIS HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

No Indikator 
Tingkat kemampuan 

Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 

1 Siswa memperhatikan  penjelasan 

guru (Visual Activities dan 

Learning Avtivities) 

_ 6 18 10 106 3,12 

2 Siswa mengajukan pertanyaan 

(Oral Activities) 
8 16 10 _ 70 2,06 

3 Siswa  menjawab pertanyaan 

(Oral Activities) 
1 10 18 5 95 2,79 

4 Siswa menjadi pengamat  

kelompok yang bermain peran 

(Visual Activities dan Oral 

Avtivities) 

1 5 20 8 103 3,03 

5 Siswa bermain peran   (motor 

Activities) 
1 2 17 14 112 3,29 
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6 Mengerjakan evaluasi (Writing 

Activities) 
_ 2 17 15 115 3,38 

7 Antusias siswa dalam 

pembelajaran melalui model 

pembelajaran bermain peran 

(Emotional Activities) 

_ 3 25 6 105 3,08 

Jumlah 706 20,76 

  Kriteria Baik 

 

Tabel 4.9. KATEGORI PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukan hasil aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan model bermain peran pada siklus I.  

Pada saat guru menjelaskan materi, sebagian besar siswa sudah 

mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mampu menjawab 

pertanyaan dari guru. Tetapi ada juga siswa yang masih bermain sendiri 

ataupun berbicara dengan teman yang lainnya. Untuk mengatasi 

Skor Nilai Ketuntasan 

23,25≤ skor ≤ 28 Sangat Baik Tuntas 

17,5≤ skor < 23,25 Baik Tuntas 

11,75≤ skor < 17,5 Cukup Tidak tuntas 

7≤ skor < 11,75 Kurang Tidak tuntas 
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masalah tersebut, guru menegur siswa yang berperilaku kurang tepat 

dalam pembelajaran. Sehingga Susana belajar kembali kondusif. 

Dalam pembelajaran hanya sedikit siswa yang sudah berani 

mengajukan pertanyaan, sebagina besar siswa masih belum berani 

mengajukan pertanyaan pada guru. Pada saat guru mengajukan 

pertanyaan, sebagian besar siswa mampu menjawab pertanyaan guru 

dengan tepat dan menggunakan kalimat yang jelas. Namun masih ada 

siswa yang menjawab kurang tepat. 

Pada saat menjadi pengamat kelompok yang bermain peran, 

sebagian besar siswa hanya mengamati saja, hanya beberapa siswa yang 

memberikan tanggapan dan masukan yang positif. 

Saat bermain peran siswa masih menggunakan teks, masih 

banyak yang belum menghayati peran yang dimainkan dan intonasi 

belum sesuai. 

Pada saat mengerjakan evaluasi, siswa mengerjakan evaluasi 

dengan tenang dan sesuai alokasi waktu yang ditentukan, hanya 

beberapa siswa yang masih mencontek teman. Selama pembelajaran 

berlangsung, siswa tidak terlihat tegang dan menunjukan kegembiraan. 

Hal ini menunjukan siswa berantusias mengikuti pembelajaran. 

Secara keseluruhan aktivitas siswa pada siklus I memperoleh 

skor 16,75 dengan kriteria cukup (C). 

 

c. Paparan Hasil Belajar 
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Berdasarkan data hasil penelitian siklus I mengenai hasil belajar 

IPS materi Peristiwa Sekitar Kemerdekaan dengan menggunakan model 

pembelajaran bermain peran diperoleh data hasil belajar sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10. 

ANALISIS HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I 

Interval nilai Frekuensi 
Frekuensi 

Relatif (%) 
Kualifikasi 

80-100 5 13,51% Tuntas 

60-79 19 51,35% Tuntas 

40-59 13 35,13% Belum Tuntas 

20-39 - - - 

0-19 - - - 

Jumlah 37 100 %  

Rata-rata 63,78 

Presentase 

ketuntasan 

klasikal  

64,86% 

 

Menurut data tabel 4.10 menunjukan bahwa dari 37 siswa yang 

mengalami ketuntasan belajar sebanyak 24 siswa, sedangkan 13 siswa 

belum tuntas dalam belajar. Dengan rata-rata 63,78, nilai  tertinggi yang 

diperoleh adalah 90 dan nilai terendah 40. Untuk lebih lengkapnya hasil 
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belajar siswa pada siklus I dapat dilihat dalam diagram lingkaran 

dibawah ini : 

 

Gambar 4.3. Diagram Lingkaran Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Diagram lingkaran diatas menunjukan bahwa 64,86% siswa 

mengalami ketuntasan belajar, dan 37,84% siswa belum tuntas. Akan 

tetapi ketuntasan belajar tersebut belum mencapai target yang 

diinginkan yang tercantum dalam indikator yaitu sekurang-kurangnya 

75% dari ketuntasan belajar klasikal siswa.  

d. Refleksi 

Berdasarkan deskripsi pada siklus I maka ditemukan hasil 

refleksi sebagai berikut: 

1. Dalam bermain peran, siswa masih membaca teks dan masih 

banyak siswa yang belum menghayatai peran yang dimainkan. 

2. Siswa masih kurang saat mengajukan pertanyaan dan 

mengungkapkan pendapatnya. 
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3. Guru tidak membimbing siswa dalam bermain peran 

4. Guru kurang dalam mengkondisikan kelas, sehingga suasana kelas 

masih ramai. 

5. Hasil tes tertulis dari evaluasi siklus I adalah terdapat 23 atau 

64,86% siswa mengalami ketuntasan dan 14 atau 37,84% siswa 

belum mengalami ketuntasan. Nilai rata-ratanya adalah 63,78. Nilai 

tertinggi 90 dan nilai terendah 40. Sehingga ketuntasan belum 

sesuai yang diharapkan. 

e. Revisi  

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus I, ada beberapa 

hal yang harus lebih ditingkatkan lagi oleh peneliti untuk melaksanakan 

siklus II yaitu: 

1. Guru harus lebih tegas terhadap siswa. 

2. Guru harus lebih membangkitkan semangat dan  keberanian siswa 

untuk bertanya, mengungkapkan pendapat,serta bermain peran 

dengan motivasi dan penguatan. 

3. Guru meningkatkan pengkondidsian kelas, sehingga suasana dapat 

kondusif.  

4. Hasil tes menunjukkan siswa belum mengalami ketuntasan yang 

sesuai dengan ketuntasan yang diinginkan, sehingga guru perlu 

meningkatkan hasil belajar siswa ke siklus berikutnya hingga 

mencapai ketuntasan yang diinginkan. 
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2. Hasil Penelitian Siklus II 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian pada 

siklus II, yaitu : hasil pengamatan keterampilan guru, hasil pengamatan 

aktivitas siswa, paparan hasil belajar, refleksi, dan revisi. 

a. Keterampilan Guru Dalam Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi dan setelah dilakukan analisis pada 

siklus II maka diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.11. 

HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU SIKLUS II 

 

 

No Indikator Skor  

1 Keterampilan membuka pelajaran 4 

2 Keterampilan Menjelaskan. 3 

3 Keterampilan Memberikan pertanyaan  2 

4 Keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. 3 

5 Keterampilan mengadakan variasi. 3 

6 Keterampilan memberi penguatan. 3 

7 Keterampilan mengelola kelas. 3 

8 Keterampilan menerapkan model pembelajaran bermain peran 4 

9 Keterampilan menutup pelajaran 3 

 Jumlah  28 

 Kategori Baik 
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Tabel  4.12. KATEGORI PENILAIAN KETERAMPILAN GURU 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.11. menunjukan hasil keterampilan guru dalam 

pembelajaran melalui model bermain peran pada siklus II.  

1) Guru membuka pelajaran. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Membuka 

pelajaran meliputi (1) Mengaitkan materi yang lalu dengan materi 

yang akan dipelajari, (2) Mengemukakan tujuan pembelajaran dan 

pokok-pokok materi yang akan dibahas, (3) Menyampaikan 

kegiatan yang akan dilakukan. Semua diskriptor muncul pada saat 

pembelajaran. 

2) Menjelaskan materi pelajaran. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Menjelaskan 

materi meliputi (1) menjelaskan materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, (2) menjelaskan materi disertai dengan contoh-

Skor Nilai Ketuntasan 

29,75 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik Tuntas 

22,5 ≤ skor < 29,75 Baik Tuntas 

15,25 ≤ skor < 22,5 Cukup Tidak tuntas 

   9 ≤ skor < 15,25 Kurang Tidak tuntas 
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contoh, (3) menjelaskan peristiwa atau cerita yang akan 

diperankan. Diskriptor yang muncul pada saat pembelajaran adalah 

menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 

menjelaskan peristiwa atau cerita yang akan diperankan.  

3) Memberikan pertanyaan. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 2 dengan kategori cukup. Memberikan 

pertanyaan meliputi (1) pertanyaan ditujukan kepada semua siswa, 

(2) mengajukan pertanyaan yang dapat mengembangkan kreatifitas 

siswa dalam bermain peran (3) memberikan waktu berfikir kepada 

siswa didik setelah bertanya. Diskriptor yang muncul pada saat 

pembelajaran adalah pertanyaan ditujukan kepada semua siswa. 

4) Keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Keterampilan 

membimbing kelompok kecil dan perorangan meliputi (1) 

membimbing siswa menentukan peran dalam kelompok, (2) 

membimbing siswa berlatih dalam kelompok, (3) membimbing 

individu dalam kelompok. Diskriptor yang tampak pada siklus II 

adalah membimbing siswa menentukan peran dalam kelompok dan 

membimbing siswa berlatih dalam kelompok.  

5) Keterampilan mengadakan variasi. 
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Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Variasi dalam 

pembelajaran meliputi (1) gaya mengajar guru tidak monoton, 

seperti variasi suara, gerak badan dan posisi guru, (2) melayangkan 

pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswa, (3) 

menggunakan media yang sesuai dengan materi. Sedangkan 

diskriptor yang muncul dalam pembelajaran  yaitu gaya mengajar 

guru tidak monoton, seperti variasi suara, gerak badan dan posisi 

guru dan menggunakan media yang sesuai dengan materi. Pada saat 

pembelajaran peneliti menggunakan media gambar gambar tokoh 

kemerdekaan. 

6) Keterampilan memberi penguatan. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Keterampilan 

memberi penguatan melliputi (1) penguatan diberikan dengan kata-

kata yang mudah dipahami siswa, (2) memberikan penguatan 

dengan penghargaan kepada kelompok setelah bermain peran, (3) 

penguatan diberikan secara bervariasi (tidak terbatas pada satu jenis 

saja). Sedangkan diskriptor yang muncul adalah penguatan 

diberikan dengan kata-kata yang mudah dipahami siswa dan 

penguatan diberikan secara bervariasi (tidak terbatas pada satu jenis 

saja). 

7) Keterampilan mengelola kelas. 
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Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Keterampilan 

mengelola kelas meliputi (1) sikap tanggap terhadap siswa, (2) 

membagi perhatian secara merata, (3) menunjukan sikap tegas pada 

gangguan yang terjadi di kelas. Diskriptor yang muncul dalam 

pembelajaran yaitu menunjukan sikap tegas pada gangguan yang 

terjadi di kelas dan sikap tanggap terhadap siswa.  

8) Keterampilan menerapkan model pembelajaran bermain peran 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 4 dengan kategori baik. Keterampilan 

menerapkan model pembelajaran bermain peran meliputi (1) 

langkah pembelajaran sesuai dengan langkah model pembeajaran 

bermain peran, (2) model pembelajaran berbeda dengan model 

pembelajaran sebelumnya, (3) penerapan model pembelajaran 

memberikan siswa kemudahan mencapai kompetensi.  Semua 

diskriptor muncul dalam pembelajaran. 

9) Menutup pelajaran. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Menutup 

pelajaran meliputi (1) membimbing/memfasilitasi siswa 

menyimpulkan hasil pembelajaran, (2) memberikan refleksi dengan 

mengajak siswa mengingat kembali hal-hal yang penting selama 

kegiatan yang telah berlangsung, (3) memberikan pesan moral 
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singkat yang berhubungan dengan kompetensi yang dipelajari. 

Diskriptor yang muncul selama pembelajaran yaitu 

membimbing/memfasilitasi siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan memberikan pesan moral singkat yang 

berhubungan dengan kompetensi yang dipelajari. 

Skor keseluruhan keterampilan guru pada siklus II adalah 28. 

Skor tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 

kualitatif berdasarkan tabel. Hasil analisis kualitatif tentang 

keterampilan guru tersebut termasuk dalam kategori baik. 

 

b. Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.13.  

ANALISIS HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

No Indikator 
Tingkat kemampuan 

Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 

1 Siswa memperhatikan  penjelasan 

guru (Visual Activities dan 

Learning Avtivities) 

_ 6 18 10 106 3,12 

2 Siswa mengajukan pertanyaan 

(Oral Activities) 
8 16 10 _ 70 2,06 

3 Siswa  menjawab pertanyaan 1 10 18 5 95 2,79 
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(Oral Activities) 

4 Siswa menjadi pengamat  

kelompok yang bermain peran 

(Visual Activities dan Oral 

Avtivities) 

1 5 20 8 103 3,03 

5 Siswa bermain peran   (motor 

Activities) 
1 2 17 14 112 3,29 

6 Mengerjakan evaluasi (Writing 

Activities) 
_ 2 17 15 115 3,38 

7 Antusias siswa dalam 

pembelajaran melalui model 

pembelajaran bermain peran 

(Emotional Activities) 

_ 3 25 6 105 3,08 

Jumlah 706 20,76 

  Kriteria Baik 

 

Tabel 4.14. KATEGORI PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

 

 

 

 

 

B

Skor Nilai Ketuntasan 

23,25≤ skor ≤ 28 Sangat Baik Tuntas 

17,5≤ skor < 23,25 Baik Tuntas 

11,75≤ skor < 17,5 Cukup Tidak tuntas 

7≤ skor < 11,75 Kurang Tidak tuntas 
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erdasarkan tabel 4.13 menunjukan hasil aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan model bermain peran pada siklus II.   

Pada saat guru menjelaskan materi, sebagian besar siswa sudah 

mau memperhatikan dengan sungguh- sungguh dan beberapa siswa 

mampu menjawab pertanyaan spontan dari guru. Tetapi ada juga siswa 

yang masih bermain sendiri ataupun berbicara dengan teman yang 

lainnya. Pada saat pembelajaran, sebagian siswa sudah berani 

mengajukan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan yang sesuai 

dengan materi. Tetapi sebagian siswa masih belum berani mengajukan 

pertanyaan.  

Pada saat guru memberikan pertanyaan, sebagian besar siswa 

dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan tepat. 

Hanya beberapa siswa  saja yang belum  dapat menjawab pertanyaan 

dari guru. Sebagian besar siswa sudah mengamati kelompok yang 

bermain peran, beberapa siswa memberikan tanggapan dan masukan 

yang positif. Tetapi masih ada siswa yang tidak mau menjadi pengamat. 

Pada saat bermain peran, sebagian besar siswa sudah menghayati peran 

yang mereka mainkan tetapi masih membaca teks. Siswa masih belum 

berani bermain peran tanpa membaca teks. 

Pada saat mengerjakan evaluasi, siswa mengerjakan evaluasi 

dengan tenang dan sesuai alokasi waktu yang ditentukan, hanya 

beberapa siswa yang masih mencontek teman. Selama pembelajaran 
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berlangsung, siswa tidak terlihat tegang dan menunjukan kegembiraan. 

Hal ini menunjukan siswa berantusias mengikuti pembelajaran. 

Secara keseluruhan aktivitas siswa pada siklus II memperoleh 

skor 18,2 dengan kriteria baik (B).  

 

c. Paparan hasil belajar siswa  

Berdasarkan data hasil penelitian siklus II mengenai hasil 

belajar IPS materi Peristiwa Sekitar Kemerdekaan dengan 

menggunakan model pembelajaran bermain peran diperoleh data hasil 

belajar sebagai berikut : 

Tabel 4.15. 

ANALISIS HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II 

Interval nilai Frekuensi 
Frekuensi 

Relatif (%) 
Kualifikasi 

80-100 12 34,28 % Tuntas 

60-79 13 37,14 % Tuntas 

40-59 10 28,57% Belum Tuntas 

20-39 - - - 

0-19 - - - 

Jumlah 35 100 %  

Rata-rata  69,57 

Presentase 

ketuntasan 

klasikal  

71,43% 
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Menurut data tabel 4.15 menunjukan bahwa dari 35 siswa yang 

mengalami ketuntasan belajar sebanyak 25 siswa, sedangkan 10 siswa 

belum tuntas dalam belajar. Dengan rata-rata 69,57, nilai  tertinggi yang 

diperoleh adalah 95 dan nilai terendah 40. Untuk lebih lengkapnya hasil 

belajar siswa pada siklus II dapat dilihat dalam diagram lingkaran 

dibawah ini : 

 

Gambar 4.4.  

Diagram Lingkaran Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

Diagram lingkaran diatas menunjukan bahwa 71,43% siswa 

mengalami ketuntasan belajar, dan 28,57% siswa belum tuntas. Akan 

tetapi ketuntasan belajar tersebut belum mencapai target yang 

diinginkan yang tercantum dalam indikator yaitu sekurang-kurangnya 

75% dari ketuntasan belajar klasikal siswa.  
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d. Refleksi 

Berdasarkan deskripsi pada siklus II ditemukan hasil refleksi 

sebagai berikut: 

1) Ada 2 siswa yang tidak masuk.  

2) Pada siklus II ini siswa masih belum berani dalam bermain peran, 

sebgian besar siswa masih membaca teks dan belum menghayati 

peran yang dimainkan.  

3) Guru tidak memberikan penghargaan pada kelompok terbaik. 

4) Jumlah skor keterampilan guru adalah 28 dengan kriteria penilaian 

baik dan mengalami peningkatan dari siklus I.  

5) Jumlah skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus II ini adalah 18,2  

dengan baik sehingga sudah memenuhi indikator yang telah 

ditetapkan dan mengalami peningkatan dari siklus I. 

6) Data yang diperoleh menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar 

siswa pada siklus II ini adalah adalah 71,42 % yaitu 10 siswa yang 

belum tuntas. 

7) Berdasarkan deskripsi data pelaksanaan pembelajaran dengan 

model bermain peran terjadi peningkatan pada keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa meningkat pada siklus II. 

e. Revisi  
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Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus II, ada beberapa 

hal yang harus lebih ditingkatkan lagi oleh peneliti untuk melaksanakan 

siklus III yaitu: 

1) Guru harus lebih membangkitkan semangat dan  keberanian siswa 

untuk bertanya, mengungkapkan pendapat,serta bermain peran 

dengan motivasi dan penguatan karena pada siklus II siswa masih 

belum berani dalam bermain peran. 

2) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik 

dalam bermain peran. 

3) Hasil tes menunjukkan siswa belum mengalami ketuntasan yang 

sesuai dengan ketuntasan yang diinginkan, sehingga guru perlu 

meningkatkan hasil belajar siswa ke siklus berikutnya hingga 

mencapai ketuntasan yang diinginkan. 

3. Hasil Penelitian Siklus III 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian pada 

siklus III, yaitu : hasil pengamatan keterampilan guru, hasil pengamatan 

aktivitas siswa, paparan hasil belajar, refleksi, dan revisi. 

a. Keterampilan Guru Dalam Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi dan setelah dilakukan analisis pada 

siklus III  maka diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 4.16. 

  HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU SIKLUS III 

 

Tabel 4.17. KATEGORI PENILAIAN KETERAMPILAN GURU 

Skor Nilai Ketuntasan 

29,75 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik Tuntas 

22,5 ≤ skor < 29,75 Baik Tuntas 

15,25 ≤ skor < 22,5 Cukup Tidak tuntas 

9 ≤ skor < 15,25 Kurang Tidak tuntas 

 

No Indikator Skor  

1 Keterampilan membuka pelajaran 4 

2 Keterampilan Menjelaskan. 4 

3 Keterampilan Memberikan pertanyaan  3 

4 Keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. 4 

5 Keterampilan mengadakan variasi. 3 

6 Keterampilan memberi penguatan. 4 

7 Keterampilan mengelola kelas. 3 

8 Keterampilan menerapkan model pembelajaran bermain peran 4 

9 Keterampilan menutup pelajaran 3 

 Jumlah  32 

 Kategori Sangat Baik
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 Tabel 4.16 menunjukan hasil keterampilan guru dalam 

pembelajaran melalui model bermain peran pada siklus III.  

1) Guru membuka pelajaran. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Membuka 

pelajaran meliputi (1) Mengaitkan materi yang lalu dengan materi 

yang akan dipelajari, (2) Mengemukakan tujuan pembelajaran dan 

pokok-pokok materi yang akan dibahas, (3) Menyampaikan 

kegiatan yang akan dilakukan. Semua diskriptor muncul pada saat 

pembelajaran. 

2) Menjelaskan materi pelajaran. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. 

Menjelaskan materi meliputi (1) menjelaskan materi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, (2) menjelaskan materi disertai dengan 

contoh-contoh, (3) menjelaskan peristiwa atau cerita yang akan 

diperankan. Semua diskriptor muncul pada saat pembelajaran.  

3) Memberikan pertanyaan. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Memberikan 

pertanyaan meliputi (1) pertanyaan ditujukan kepada semua siswa, 

(2) mengajukan pertanyaan yang dapat mengembangkan kreatifitas 

siswa dalam bermain peran (3) memberikan waktu berfikir kepada 
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siswa didik setelah bertanya. Diskriptor yang muncul pada saat 

pembelajaran adalah pertanyaan ditujukan kepada semua siswa dan 

mengajukan pertanyaan yang dapat mengembangkan kreatifitas 

siswa dalam bermain peran. 

4) Keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. 

Keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan 

meliputi (1) membimbing siswa menentukan peran dalam 

kelompok, (2) membimbing siswa berlatih dalam kelompok, (3) 

membimbing individu dalam kelompok.  Semua diskriptor tampak 

pada siklus III.  

5) Keterampilan mengadakan variasi. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Variasi dalam 

pembelajaran meliputi (1) gaya mengajar guru tidak monoton, 

seperti variasi suara, gerak badan dan posisi guru, (2) melayangkan 

pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswa, (3) 

menggunakan media yang sesuai dengan materi. Sedangkan 

diskriptor yang muncul dalam pembelajaran  yaitu gaya mengajar 

guru tidak monoton, seperti variasi suara, gerak badan dan posisi 

guru dan melayangkan pandang dan melakukan kontak pandang 

dengan siswa. 
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6) Keterampilan memberi penguatan. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. 

Keterampilan memberi penguatan melliputi (1) penguatan 

diberikan dengan kata-kata yang mudah dipahami siswa, (2) 

memberikan penguatan dengan penghargaan kepada kelompok 

setelah bermain peran, (3) penguatan diberikan secara bervariasi 

(tidak terbatas pada satu jenis saja). Semua diskriptor  muncul 

dalam pembelajaran. 

7) Keterampilan mengelola kelas. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Keterampilan 

mengelola kelas meliputi (1) sikap tanggap terhadap siswa, (2) 

membagi perhatian secara merata, (3) menunjukan sikap tegas pada 

gangguan yang terjadi di kelas. Diskriptor yang muncul dalam 

pembelajaran yaitu menunjukan sikap tegas pada gangguan yang 

terjadi di kelas dan sikap tanggap terhadap siswa. 

8) Keterampilan menerapkan model pembelajaran bermain peran 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 4 dengan kategori baik. Keterampilan 

menerapkan model pembelajaran bermain peran meliputi (1) 

langkah pembelajaran sesuai dengan langkah model pembeajaran 

bermain peran, (2) model pembelajaran berbeda dengan model 
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pembelajaran sebelumnya, (3) penerapan model pembelajaran 

memberikan siswa kemudahan mencapai kompetensi.  Semua 

diskriptor muncul dalam pembelajaran. 

9) Keterampilan menutup pelajaran. 

Berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru, 

peneliti memperoleh skor 3 dengan kategori baik. Menutup 

pelajaran meliputi (1) membimbing/memfasilitasi siswa 

menyimpulkan hasil pembelajaran, (2) memberikan refleksi dengan 

mengajak siswa mengingat kembali hal-hal yang penting selama 

kegiatan yang telah berlangsung, (3) memberikan pesan moral 

singkat yang berhubungan dengan kompetensi yang dipelajari. 

Diskriptor yang muncul selama pembelajaran yaitu 

membimbing/memfasilitasi siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan memberikan pesan moral singkat yang 

berhubungan dengan kompetensi yang dipelajari. 

Skor keseluruhan keterampilan guru pada siklus III adalah 32. 

Skor  ini mengalami peningkatan dari keterampilan guru pada siklus I 

dan siklus II. Peningkatan ini dikarenakan revisi pada siklus 

sebelumnya. Skor tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan 

analisis kualitatif berdasarkan tabel. Hasil analisis kualitatif tentang 

keterampilan guru tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. 
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b. Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran pada siklus III dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.18. 

ANALISIS HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

No Indikator 
Tingkat kemampuan 

Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 

1 Siswa memperhatikan  penjelasan 

guru (Visual Activities dan 

Learning Avtivities) 

_ 6 18 10 106 3,12 

2 Siswa mengajukan pertanyaan 

(Oral Activities) 
8 16 10 _ 70 2,06 

3 Siswa  menjawab pertanyaan 

(Oral Activities) 
1 10 18 5 95 2,79 

4 Siswa menjadi pengamat  

kelompok yang bermain peran 

(Visual Activities dan Oral 

Avtivities) 

1 5 20 8 103 3,03 

5 Siswa bermain peran   (motor 

Activities) 
1 2 17 14 112 3,29 

6 Mengerjakan evaluasi (Writing 

Activities) 
_ 2 17 15 115 3,38 

7 Antusias siswa dalam 

pembelajaran melalui model 

pembelajaran bermain peran 

(Emotional Activities) 

_ 3 25 6 105 3,08 
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Jumlah 706 20,76 

  Kriteria Baik 

 

Tabel 4.19. KATEGORI PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

 

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukan hasil aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan model bermain peran pada siklus III.  

Pada saat guru menjelaskan materi, sebagian besar siswa sudah  

memperhatikan penjelasan dari guru dan beberapa siswa mampu 

menjawab pertanyaan dari guru. Tetapi ada juga siswa yang masih 

bermain sendiri. 

Sebagian besar siswa sudah berani mengajukan pertanyaan pada 

saat pembelajaran dan pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi. 

Tetapi ada beberapa siswa masih belum berani mengajukan pertanyaan. 

Pada saat guru memberikan pertanyaan, sebagian besar siswa dapat 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan tepat. Hanya 

beberapa siswa saja yang belum  dapt menjawab pertanyaan dari guru. 

Skor Nilai Ketuntasan 

23,25≤ skor ≤ 28 Sangat Baik Tuntas 

17,5≤ skor < 23,25 Baik Tuntas 

11,75≤ skor < 17,5 Cukup Tidak tuntas 

7≤ skor < 11,75 Kurang Tidak tuntas 
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Siswa tidak hanya mengamati kelompok yang bermain peran, 

tetapi siswa juga berebut memberikan tanggapan dan ada beberapa 

siswa yang memberikan masukan yang positif. Tetapi ada satu siswa 

yang tidak mau menjadi pengamat. 

Pada saat bermain peran, sebagian besar siswa sudah 

menghayati peran yang mereka mainkan dan tanpa membaca teks. 

Hanya beberapa siswa masih belum berani bermain peran tanpa 

membaca teks. 

Pada saat mengerjakan evaluasi, siswa mengerjakan evaluasi 

dengan tenang dan sesuai alokasi waktu yang ditentukan, hanya 

beberapa siswa yang masih mencontek teman. 

Selama pembelajaran berlangsung, siswa tidak terlihat tegang 

dan menunjukan kegembiraan. Hal ini menunjukan siswa berantusias 

mengikuti pembelajaran. 

Secara keseluruhan aktivitas siswa pada siklus III memperoleh 

skor 20,76 dengan kriteria baik (B). 

c. Paparan hasil belajar siswa  

Berdasarkan data hasil penelitian siklus III mengenai hasil 

belajar IPS materi Peristiwa Sekitar Kemerdekaan dengan 

menggunakan model pembelajaran bermain peran diperoleh data hasil 

belajar sebagai berikut : 

 

Tabel 4.20. 
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ANALISIS HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS III 

Interval nilai Frekuensi 
Frekuensi Relatif 

(%) 
Kualifikasi 

80-100 13 38,24 % Tuntas 

60-79 18 52,94 % Tuntas 

40-59 3 8,82 % Belum Tuntas 

20-39 - - - 

0-19 - - - 

Jumlah 34 100 %  

Rata-rata  74,56 

Presentase 

ketuntasan klasikal  
91,18% 

 

Menurut data tabel 4.19 menunjukan bahwa dari 34 siswa yang 

mengalami ketuntasan belajar sebanyak 31 siswa, sedangkan 3siswa 

belum tuntas dalam belajar. Dengan rata-rata 74,56, nilai  tertinggi yang 

diperoleh adalah 95 dan nilai terendah 50. Untuk lebih lengkapnya hasil 

belajar siswa pada siklus III dapat dilihat dalam diagram lingkaran 

dibawah ini : 
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Gambar 4.5. Diagram Lingkaran Hasil Belajar Siswa Siklus III 

Diagram lingkaran diatas menunjukan bahwa 91,18% siswa 

mengalami ketuntasan belajar, dan 8,82% siswa belum tuntas. 

Ketuntasan  hasil belajar IPS tersebut sudah mencapai target yang 

diinginkan yang tercantum dalam indikator yaitu sekurang-kurangnya 

75% dari ketuntasan belajar klasikal siswa. 

d. Refleksi 

Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus III secara keseluruhan 

sudah baik dan mencapai target yang diinginkan.  

1) Jumlah skor keterampilan guru adalah 30 dengan kriteria penilaian 

sangat baik sehingga sudah memenuhi indikator keberhasilan 

keterampilan guru yaitu sekurang-kurangnya baik. 

2) Jumlah skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus III ini adalah 

20,76 dengan kriteria baik sehingga sudah memenuhi indikator 
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yang telah ditetapkan yaitu aktivitas siswa meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya baik. 

3) Data yang diperoleh menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar 

siswa  adalah 91,18% atau 31 siswa sudah mengalami ketuntasan 

sedangkan 8,82% atau 3 siswa masih belum tuntas. 

4) Berdasarkan deskripsi data pelaksanaan pembelajaran bermain 

peran terjadi peningkatan pada keterampilan guru, aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa meningkat pada siklus III. 

5) Berikut ini hasil keterampilan guru, dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran 

bermain peran siklus I, siklus II dan siklus III. 

 

Gambar 4.6.  

Diagram batang keterampilan guru dan aktivitas siswa siklus I, 

siklus II dan siklus III 
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Diagram batang  diatas menunjukan perolehan skor keterampilan 

guru dan aktivitas siswa pada siklus I, siklus II dan siklus III. 

Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 25, siklus II 

memperoleh skor 28, dan pada siklus III memperoleh skor 32. 

Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor rata-rata 16,75, 

siklus II memperoleh skor rata-rata 18,2 dan pada siklus III 

memperoleh skor rata-rata 20,76. Dengan demikian keterampilan 

guru dan aktivitas siswa dari siklus I, II ke siklus III mengalami 

peningkatan.  

6) Persentase ketuntasan klasikal siswa dari siklus I, siklus II dan 

siklus III adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.7. 

Diagram batang persentase ketuntasan klasikal siswa kelas V 

 

Diagram batang diatas menunjukkan persentase ketuntasan klasikal 

belajar siswa terjadi peningkatan dari siklus I sebesar 64,86%, 



98 
 

 

siklus II sebesar 71,43%, dan pada siklus III meningkat menjadi 

91,18%.  

e. Revisi  

Berdasarkan refleksi pada siklus III maka guru harus dapat 

meningkatkan keterampilan dalam mengajar sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran 

yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu guru harus dapat 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan bervariasi 

sehingga siswa lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Karena hasil penelitian sudah mencapai indikator yang diharapkan, 

maka penelitian tindakan kelas ini dinyatakan berhenti pada siklus III.  

 

B.  Pembahasan  

1. Pemaknaan Hasil Temuan Penelitian 

Pembahasan difokuskan terhadap hasil observasi dan refleksi 

penerapan model pembelajaran bermain peran terhadap peningkatan 

kualitas pembelajaran. 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran. 

1) Keterampilan membuka pelajaran  

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I 

keterampilan membuka pelajaran mendapat skor 3 dengan 

kategori baik, sedangkan siklus II dan siklus III memperoleh 

skor 4 dengan kategori sanagt baik berdasarkan 3 diskriptor 
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yang tampak dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

keterampilan membuka pelajaran yang merupakan usaha guru 

menciptakan kondisi mental peserta didik agar siap dalam 

menerima pelajaran dan menimbulkan rangsangan agar 

perhatian siswa terpusat pada hal- hal yang dipelajari 

(Sumantri dan Permana, 2001:228-252). 

2) Keterampilan menjelaskan materi  

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran 

bermain peran siklus I dan siklus II observer menilai 

keterampilan menjelaskan materi pelajaran mendapat skor 3 

dengan kategori baik, berdasarkan 2 diskriptor yang muncul 

yaitu menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran 

dan menjelaskan peristiwa atau cerita yang akan diperankan. 

Hal tersebut sesuai dengan guru sebagai pengarah  yang dapat 

membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai 

dengan yang dicita-citakan (Sardiman, 2009:144). 

Pada siklus III observer memberikan skor 4 dengan 

kategori sangat baik, berdasarkan 3 diskriptor yang muncul 

yaitu menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan peristiwa atau cerita yang akan diperankan dan 

menjelaskan materi disertai dengan contoh-contoh. Penyajian 

materi juga menunjukkan peranan guru sebagai Informator 

yaitu sebagai sumber informasi dalam pembelajaran atau 
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kegiatan akademik lainnya (Sardiman, 2009:143). 

Keterampilan menjelaskan materi sesuai dengan langkah 

pertama dalam model pembelajaran bermain peran yaitu 

menghangatkan suasana kelompok termasuk mengantarkan 

peserta didik terhadap masalah pembelajaran yang perlu 

dipelajari.(http://alhafizh84.wordpress.com/2009/12/21/model-

bermain-peran-dalam pembelajaran-partisipatif). 

3) Keterampilan memberikan pertanyaan 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I dan siklus II 

keterampilan memberikan pertanyaan mendapatkan skor  

dengan kategori cukup berdasarkan 1 diskriptor yang tampak 

yaitu pertanyaan ditujukan secara merata kepada siswa. Pada 

III keterampilan memberikan pertanyaan mendapat skor 3 

dengan kategori baik berdasarkan 2 diskriptor yang muncul 

dalam pembelajaran yaitu pertanyaan ditujukan secara merata 

kepada seluruh peserta didik dan Mengajukan pertanyaan yang 

dapat mengembangkan kreatifitas siswa dalam bermain peran. 

Keterampilan bertanya merupakan usaha guru untuk 

mengoptimalkan kemampuan menjalankan melalui pemberian 

pertanyaan kepada siswa (Sumantri dan Permana, 2001:228-

252).  

4) Keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. 
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Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran bermain peran pada siklus I daan siklus II 

keterampilan kelompok kecil dan perorangan mendapatkan 

skor 3 dengan kategori baik berdasarkan 2 diskriptor yang 

muncul dalam pembelajaran yaitu membimbing siswa 

menentukan peran dalam kelompok dan membimbing siswa 

berlatih dalam kelompok. Sedangkan pada siklus III 

memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik berdasarkan 

semua diskriptor yang tampak. Dalam pembelajaran bermain 

peran, memilih peran dalam pembelajaran merupakan langkah 

kedua dalam prosedur bermain peran. Siswa dapat menentukan 

sendiri peran yang diinginkan atau dengan bantuan guru. (http: 

//alhafizh84.wordpress.com/2009/12/21/model-bermain-peran-

dalam pembelajaran-partisipatif). 

Peran guru sebagai fasilitator yaitu memberikan 

kemudahan dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga 

sebagai director atau pembimbing dan pengarah siswa baik 

secara kelompok maupun secara pribadi (Sardiman, 2009:143-

146). 

5) Keterampilan mengadakan variasi  

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I dan siklus II 

keterampilan menggunakan variasi dalam pembelajaran 

mendapat skor 3 dengan kategori baik berdasarkan 2 deskriptor 
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yang muncul yaitu melayangkan pandang dan melakukan 

kontak pandang dengan siswa dan menggunakan media yang 

sesuai dengan materi. Menurut Syah dalam Fathurrohman 

(2010:46) salah satu kompetensi yang dimiliki guru adalah 

menggunakan media atau sumber belajar yang sesuai dengan 

siswa. 

Pada siklus III keterampilan menggunakan variasi 

dalam pembelajaran mendapatkan skor 4 dengan kategori 

sangat baik, berdasarkan semua deskriptor yang muncul. 

Keterampilan memberi variasi merupakan usaha guru untuk 

menghilangkan kebosanan siswa dalam menerima 

pembelajaran melalui variasi gaya mengajar, pengguaan 

media, pola interaksi siswa dan komunikasi non verbal 

(Sumantri dan Permana, 2001:236). 

6) Keterampilan memberi penguatan 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I, siklus II dan 

siklus III keterampilan memberi penguatan mendapatkan skor 

3 dengan kategori baik berdasarkan 2 diskriptor yang muncul. 

Keterampilan memberi penguatan merupakan tindakan guru 

dalam memberikan tanggapan secara positif terhadap perilaku 

peserta didik dalam belajar (Sumantri dan Permana, 2001:246). 

Dalam penelitian ini keterampilan memberi penguatan yang 

dilakukan guru sudah sesuai dengan salah satu peranan guru 
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yaitu sebagai motivator yang dapat merangsang dan 

mendorong siswa untuk aktif, kreatif dalam pembelajaran 

(Sardiman, 2009:144). 

7) Keterampilan Mengelola kelas 

Berdasarkan hasil observasi siklus I keterampilan 

mengelola kelas hanya mendapatkan skor 2 karena hanya 1 

diskriptor yang muncul yaitu menunjukan sikap tegas pada 

gangguan yang terjadi di kelas. Sedangkan pada siklus II dan 

siklus III mendapatkan skor 3 dengan 2 diskriptor yang muncul 

yaitu sikap tanggap terhadap siswa dan sikap tegas pada 

gangguan yang terjadi di kelas. Pada penelitian ini 

keterampilan mengelola kelas merupakan salah satu 

keterampilan dasar dalam dalam pembelajaran. Keterampilan 

mengelola kelas merupakan  kemampuan guru menciptakan 

kondisi kelas yang optimal yang menunjang lancarnya proses 

belajar mengajar (Sumantri dan Permana, 2001:249). Selain itu 

keterampilan ini sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki 

guru yaitu  mengelola kelas yang didalamnya terdapat usaha 

mempertahankan kondisi kelas menurut Syah dalam 

Fathurrohman (2010:45). 

8) Menerapkan model pembelajaran bermain peran 

Pada siklus I keterampilan menerapkan model 

pembelajaran bermain peran mendapatkan skor 3 dengan 
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kategori baik berdasarkan 2 diskriptor yang muncul. 

Sedangkan pada siklus II dan siklus III mendapatkan skor 4 

dengan kategori sangat baik berdasarkan 3 diskriptor yang 

muncul dalam pembelajaran. Adanya penggunaan model 

pembelajaran bermain peran dimaksudkan agar adanya variasi 

dalam pembelajaran, sehingga adanya variasi pula dalam gaya 

mengajar dan pola interaksi dan kegiatan siswa. Penggunaan 

Variasi sesuai dengan kemampuan dasar keterampilan 

mengajar yang bertujuan untuk menghindarkan siswa dari 

perasaan jenuh dan bosan pada pembelajaran (Sumantri dan 

Permana, 2001:236). Menurut Shaftel dalam Hidayati dkk 

(2008:7-37) tujuan dan manfaat bermain peran diantaranya 

agar siswa menghayati suatu kejadian atau hal yang 

sebenarnya dalam realita hidup dan agar memahami apa yang 

menjadi sebab dari sesuatu serta bagaimana akibatnya. 

9) Menutup pelajaran 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada 

siklus I, siklus II dan siklus III keterampilan menutup pelajaran 

mendatkan skor 3 dengan kategori baik berdasarkan 2 

diskriptor yang muncul yaitu membimbing/memfasilitasi siswa 

menyimpulkan hasil pembelajaran dan memberikan pesan 

moral singkat berhubungan dengan kompetensi yang dipelajari. 

Keterampilan ini sesuai dengan keterampilan menutup 
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pelajaran yang merupakan kegiatan guru untuk mengakhiri 

proses belajar mengajar agar siswa mendapat gambaran yang 

utuh tentang materi yang dipelajari (Sumantri dan Permana, 

2001:228). Selain itu sesuai dengan peran guru sebagai 

evaluator yang mengevaluasi siswa dalam proases 

pembelajaran (Sardiman, 2009:143-146). 

Sesuai data yang dipaparkan diatas menunjukan bahwa 

keterampilan guru meningkat. Hal ini membuktikan bahwa model 

pembelajaran bermain peran dapat meningkatkan keterampilan guru. 

Model bermain peran adalah salah satu bentuk permainan pendidikan 

yang dipakai untuk menjelaskan peranan, sudut pandang dan cara 

berfikir orang lain (Achmad dalam Hidayati dkk, 2008:7-36). 

b. Aktivitas Siswa 

1) Memperhatikan penjelasan guru 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam 

pembelajaran siswa memperhatikan penjelasan guru pada siklus I 

memperoleh rata-rata skor 2,84 dengan kategori baik, siklus II 

memperoleh rata-rata skor 2,65 dengan kategori baik, dan siklus III 

memperoleh rata-rata skor 3,12 juga dengan kategori baik. 

Diskriptor yang sering muncul adalah tidak mengobrol dengan 

teman ketika guru memberi penjelasan dan mampu menjawab 

pertanyaan spontan dari guru. Aktivitas siswa dalam penelitian ini 

merupakan Visual Activities, antara lain membaca, memperhatikan 
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gambar demonstrasi, percobaan, melihat pekerjaan orang lain dan 

Listening Activities, antara lain mendengarkan uraian, 

mendengarkan musik, mendengarkan pidato (Diedrich dalam 

Sardiman, 2009:100-101). 

2) Mengajukan pertanyaan 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam 

pembelajaran pada siklus I mengajukan pertanyaan memperoleh 

skor rata-rata 1,54 dengan kategori kurang, siklus II memperoleh 

skor rata-rata 1,88 dengan kategori cukup , dan pada siklus III 

memperoleh skor rata-rata 2,05 dengan kategori cukup. Saat 

pembelajaran hanya beberapa siswa saja yang mengajukan 

pertanyaan dengan menggunakan kalimat yang jelas, bertanya 

dengan sopan dan pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan 

materi. Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan oral 

activities yang meliputi menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi (Diedrich dalam Sardiman, 2009:101). 

3) Menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

Berdasarkan hasil observasi dan lembar pengamatan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran siswa menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2,1 

dengan kategori cukup, siklus II memperoleh skor rata-rata 2,51 

dengan kategori cukup, dan pada siklus III memperoleh skor rata-
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rata 2,80 dengan kategori baik. Untuk siklus I hanya beberapa 

siswa yang menjawab sesuai dengan pertanyaan dan menggunakan 

kalimat yang jelas. Sedangkan pada siklus II dan siklus III 

mengalami peningkatan dengan adanya referensi untuk mendukung 

jawaban yang dikemukakan. Aktivitas siswa pada penelitian ini 

merupakan oral activities yang meliputi menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi (Diedrich dalam Sardiman, 

2009:101). 

4) Menjadi pengamat kelompok yang bermain peran 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam 

pembelajaran siswa menjadi pengamat kelompok yang bermain 

peran pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2,03 dengan kategori 

cukup, pada siklus II memperoleh skor rata-rata 2,22 dengan 

kategori cukup, dan pada siklus III memperoleh skor rata-rata 3,03 

dengan kategori baik. Pada siklus I siswa hanya mengamati 

kelompok yang bermain peran dan hanya beberapa siswa yang 

memberikan tanggapan sesuai dengan penampilan siswa yang 

bermain peran. Pada siklus II dan siklus III ada peningkatan siswa 

tidak hanya memberikan tanggapan yang sesuai denngan 

penampilan namun juga memberikan masukan yang positif. 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini merupakan Visual Activities, 

antara lain membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 
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percobaan, melihat pekerjaan orang lain dan oral activities yang 

meliputi menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi 

(Diedrich dalam Sardiman, 2009:100-101). Hal ini juga sesuai 

dengan salah satu tujuan model pembelajaran bermain peran yaitu 

untuk mempertajam indera dan rasa siswa terhadap sesuatu (Shafel 

dalam Hidayati dkk, 2008:7-37). 

5) Bermain peran 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam 

pembelajaran siswa bermain peran pada siklus I memperoleh skor 

rata-rata 2,18 dengan kategori cukup, pada siklus II memperoleh 

skor rata-rata 2,8 dengan kategori baik, dan pada siklus III 

memperoleh skor rata-rata 3,29 dengan kategori baik. Pada siklus I 

dan siklus II dalam bermain peran siswa masih menggunakan teks 

dan hanya beberapa siswa yang menghayati peran dengan 

menunjukan ekspresi yang sesuai dengan peran yang dimainkan. 

Sedangkan pada siklus III siswa bermain peran tanpa membawa 

teks dan menghayati peran serta mimik, nada, intonasi sesuai 

dengan peran yang dimainkan. Bermain peran merupakan motor 

activities yang meliputi melakukan percobaan, membuat kontreksi, 

bermain, berkebun, duduk, beternak (Diedrich dalam Sardiman, 

2009:102). 
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6) Mengerjakan evaluasi 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam 

pembelajaran bermain peran siswa mengerjakan evaluasi pada 

siklus I memperoleh skor rata-rata 3,13 dengan kategori baik, 

siklus II mengalami penurunan hanya memperoleh skor rata-rata 

2,94 dengan kategori baik, dan pada siklus III memperoleh skor 

rata-rata 3,38 dengan kategori baik. Aktivitas siswa dalam 

penelitian ini merupakan writting activities yang meliputi menulis 

cerita, menulis karangan, laporan, angket, menyalin (Diedrich 

dalam Sardiman, 2009:101). Hal ini juga sesuai dengan salah satu 

tujuan model bermain peran yaitu sebagai alat mendiagnosa 

kemampuan siswa (Shaftel dalam Hidayati dkk, 2008:7-37). 

7) Antusias siswa dalam pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam 

pembelajaran bermain peran antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2,91 dengan 

kategori baik, siklus II memperoleh skor rata-rata 3,17 dengan 

kategori baik, dan pada siklus III memperoleh skor rata-rata 3,08 

dengan kategori baik. Saat pembelajaran siswa tidak terlihat 

tegang, menunjukan kegembiraan, dan menunjukan kemauan 

dalam berlatih dalam kelompok. Aktivitas siswa dalam penelitian 

ini merupakan emotional activities yang meliputi menaruh minat, 
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merasa bosan, bersemangat, berani, tenang, gugup (Diedrich dalam 

Sardiman, 2009:102). 

Sesuai data yang dipaparkan diatas menunjukan bahwa 

aktivitas siswa meningkat. Hal ini membuktikan bahwa model 

pembelajaran bermain peran dapat meningkatkan aktivitas siswa. 

Model pembelajaran bermain peran melatih anak untuk 

mengendalikan perasaannya, cara berfikir dan perbuatannya. 

(http://karya ilmiah.um.ac.id. Accesed 18/02/2011). 

c. Hasil belajar siswa 

Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I, siklus II, ke siklus III. Pada 

siklus I ketuntasan klasikal siswa sebesar 64,86%, pada siklus II 

meningkat menjadi 71,43% dan pada siklus III meningkat menjadi 

91,18%. Hal ini membuktikan bahwa model bermain peran dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dan ini sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang disebutkan bahwa kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dicapai adalah 75%. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketuntasan 

belajar telah tercapai. 

Dalam penelitian yang telah dilakukan menunjukan adanya 

peningkatan hasil belajar. hal ini dapat membuktikan bahwa model 

pembelajaran bermain peran dapat diterapkan dalam pembelajaran 

terutama mata pelajaran sosial. Dalam mata pelajaran IPS penggunaan 

model pembelajaran bermain peran dapat menghidupkan suasana 
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pembelajaran dan menumbuhkan semangat serta kepekaan siswa 

terhadap lingkungan dan sesama, mengingat inti pelajaran IPS adalah 

manusia dan lingkungan. 

Sesuai data yang dipaparkan diatas menunjukan bahwa hasil 

belajar siswa meningkat. Hal ini membuktikan bahwa model 

pembelajaran bermain peran dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dan dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep IPS 

(http://karya ilmiah. um. ac. id. Accesed 18/02/2011). 

2. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian adanya keterbatasan fisik, psikologis, 

kultural maupun lingkungan yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran. Maka dalam upaya memperkecil, mengatasi atau 

menghilangkan maka dilakukan berbagai upaya yang ditempuh dengan 

cara memperbaiki keterampilan mengajar guru sehingga berpengaruh pada 

aktivitas siswa dan pada akhirnya berdampak pada hasil belajar siswa.  

Salah satu cara memperbaiki keterampilan guru adalah model 

pembelajaran bermain peran. Penggunaan model pembelajaran bermain 

peran tidak saja memberdayakan siswa sebagai subjek sekaligus objek 

pembelajaran tetapi juga dapat memicu kretivitas guru sebagai tutor dan 

fasilitator dalam pembelajaran.  Berdasarkan pemikiran ini maka peneliti 

mengadakan penelitian yaitu penerapan model pembelajaran bermain 

peran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa kelas VA SD 

Tambakaji 01 Semarang. 
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Setelah dilakukan tindakan, observasi dan evaluasi diperoleh hasil 

yang menunjukkan adanya peningkatan pada siklus I, siklus II dan siklus 

III. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat peningkatan keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Keterampilan guru pada 

siklus I memperoleh skor 25 dengan kategori baik, siklus II memperoleh 

skor 28 dengan kategori baik dan siklus III memperoleh skor 32 dengan 

kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor rata-

rata 16,75 dengan kategori baik, siklus II memperoleh skor rata-rata 18,2 

dengan kategori baik dan pada siklus III memperoleh skor rata-rata 20,76 

dengan kategori baik. Sedangkan hasil belajar siswa menunjukan 

persentase ketuntasan klasikal belajar siswa terjadi peningkatan dari siklus 

I sebesar 64,86%, siklus II sebesar 71,43%, dan pada siklus III meningkat 

menjadi 91,18%.  

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran bermain peran  

dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar  

siswa kelas VA SD Tambakaji 01 Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Model Pembelajaran 

Bermain Peran Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Pada Siswa 

KelasVA SD Tambakaji 01 Semarang, peniliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Model pembelajaran bermain peran dapat meningkatkan keterampilan 

guru. Hal tersebut dapat dilihat dari skor keterampilan yang diperoleh 

pada penelitian yaitu pada siklus I memperoleh skor 25 dengan kriteria 

baik, pada siklus II memperoleh skor 28 dengan kriteria baik dan pada 

siklus III memperoleh 32 dengan kriteria sangat baik. 

2. Model pembelajaran bermain peran dapat meningkatkan aktivitas siswa. 

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil rata-rata aktivitas siswa yaitu  pada 

siklus I memperoleh skor rata-rata 16,75 dengan kategori baik, siklus II 

memperoleh skor rata-rata 18,2 dengan kategori baik dan pada siklus III 

memperoleh skor rata-rata 20,76 dengan kategori baik. 

3. Model pembelajaran bermain peran dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Pada siklus I ketuntasan belajar siswa 64,86%, siklus II 71,43% 

dan siklus III meningkat menjadi 91,18%. 

Dengan demikian maka hipotesis yang berbunyi “jika  menerapkan 

model pembelajaran bermain peran dalam pembelajaran IPS maka kualitas 
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pembelajaran IPS pada siswa kelas VA SD Tambakaji 01 meningkat” terbukti 

kebenarannya. 

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas 

VA SD Tambakaji 01, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Guru lebih banyak membaca dan mencari inovasi pembelajaran sehingga 

dapat memaksimalkan  keterampilan dasar mengajar dan kompetensi 

sebagai pengajar. 

2. Guru lebih banyak menggunakan model pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa dan membuat siswa mendapatkan pengalaman 

langsung, sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

3. Sekolah perlu menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung 

kegiatan pembelajaran yang memudahkan guru dan siswa dalam 

pembelajaran. 
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KISI-KISI INSTRUMEN 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

 

JUDUL: PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERMAIN PERAN UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS PADA SISWA 

KELAS VA SD TAMBAKAJI 01 SEMARANG  

No

. 
Variabel Indikator 

Sumber 

Data 

Instrumen 

Pengumpu

l Data 

1.  

 

 

Keterampilan  guru 

mengajar  dalam 

pembelajaran  IPS 

melalui model 

pembelajaran 

Bermain Peran  

1. Keterampilan membuka pelajaran 

2. Keterampilan Menjelaskan. 

3. Keterampilan Memberikan 

pertanyaan  

4. Keterampilan membimbing 

kelompok kecil dan perorangan. 

5. Keterampilan membimbing 

diskusi. 

6. Keterampilan mengadakan 

variasi. 

7. Keterampilan memberi 

penguatan.  

8. Keterampilan mengelola kelas. 

9. Keterampilan menutup pelajaran 

• guru  

• Foto 

 

• lembar 

observasi 

2.  Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran IPS 

melalui model 

Pembelajaran 

Bermain Peran  

1. Siswa memperhatikan  penjelasan 

guru (Visual Activities dan 

Learning Avtivities) 

2. Siswa mengajukan pertanyaan 

(Oral Activities) 

3. Siswa  menjawab 

• Siswa  

• foto 

 

• lembar 

observas

i 
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pertanyaan (Oral Activities). 

4. Siswa menjadi pengamat  

kelompok yang bermain peran 

(Visual Activities dan Oral 

Avtivities) 

5. Siswa bermain peran   (motor 

Activities) 

6. Mengerjakan evaluasi (Writing 

Activities) 

7. Antusias siswa dalam 

pembelajaran melalui model 

pembelajaran bermain peran 

(Emotional Activities) 

3.  Hasil belajar siswa 

dalam 

pembelajaran  IPS 

melalui model 

pembelajaran 

Bermain Peran  

 Siswa dapat menyelesaikan soal 

evaluasi  

Siswa Tes 

Tertulis 
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LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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Lembar Pengamatan Keterampilan Guru 

Pertemuan... siklus... 

Nama guru  : 

Nama SD   : SD TAMBAKAJI 01 

Kelas   : VA 

Konsep   :  

Hari/tanggal  : 

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom 

yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

1= Jika tidak ada diskriptor yang tampak. 

2= Jika satu diskriptor yang tampak. 

3= Jika dua diskriptor yang tampak. 

4= Jika tiga diskriptor yang tampak. 

No  Indikator  Diskriptor Skor 
1 2 3 4 

1. keterampilan 
membuka 
pelajaran 

1. Mengaitkan materi yang lalu dengan 
materi yang akan dipelajari. 

2. Mengemukakan tujuan pembelajaran dan 
pokok-pokok materi yang akan dibahas. 

3. Menyampaikan kegiatan yang akan 
dilakukan yaitu bermain peran. 

2. Keterampilan 
Menjelaskan. 

1. Menjelaskan materi sesuai tujuan 
pembelajaran. 

2. Menjelaskan materi disertai dengan 
contoh-contoh. 

3. Menjelaskan peristiwa atau cerita yang 
akan diperankan. 

3.  Keterampilan 
memberikan 
pertanyaan.  
 

1. Pertanyaan ditujukan kepada semua 
siswa. 

2. Mengajukan pertanyaan yang dapat 
mengembangkan kreatifitas siswa dalam 
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bermain peran. 
3. Memberikan waktu berfikir kepada siswa 

setelah bertanya.  
4.  Keterampilan 

membimbing 
kelompok 
kecil dan 
perorangan. 
 

1. Membimbing siswa menentukan peran 
dalam kelompok. 

2. Membimbing siswa berlatih peran dalam 
kelompok. 

3. Membimbing individu dalam kelompok 

5.  Keterampilan 
mengadakan 
variasi.  
 

1. Gaya mengajar guru tidak monoton, 
seperti variasi suara, gerak badan dan 
posisi guru 

2. Melayangkan pandang dan melakukan 
kontak pandang dengan siswa 

3. Menggunakan media yang sesuai dengan 
materi  

6.  Keterampilan 
memberi 
penguatan. 

1. Penguatan diberikan dengan kata-kata 
yang mudah dipahami siswa. 

2. Memberikan penguatan dengan 
memberikan penghargaan kepada 
kelompok setelah bermain peran 

3. Penguatan diberikan secara bervariasi 
(tidak terbatas pada satu jenis saja) 

7.  Keterampilan 
mengelola 
kelas  

1. Sikap tanggap terhadap siswa. 
2. Membagi perhatian secara merata.  
3. Menunjukan sikap tegas pada gangguan 

yang terjadi di kelas. 
8.  Keterampilan 

menerapkan 
model 
pembelajaran 
bermain peran 

1. Langkah pembelajaran sesuai dengan 
langkah bermain peran 

2. Model pembelajaran berbeda dengan 
model pembelajaran sebelumnya 

3. Penerapan model pembelajaran 
memudahkan siswa mencapai 
kompetensi. 
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Kriteria Penilaian Keterampilan Guru 

Skor Nilai Ketuntasan 
29,75 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik Tuntas 

22,5 ≤ skor < 29,75 Baik Tuntas 
15,25 ≤ skor < 22,5 Cukup Tidak tuntas 

9 ≤ skor < 15,25 Kurang Tidak tuntas 
 

Semarang,    Mei 2011 

 Observer, 

 

(       )

9.  Keterampilan 
menutup 
pelajaran 

1. Membimbing/memfasilitasi siswa 
menyimpulkan hasil pembelajaran 

2. Memberikan refleksi dengan mengajak 
siswa mengingat kembali hal-hal yang 
penting selama kegiatan yang telah 
berlangsung 

3. Memberikan pesan moral singkat yang 
berhubungan dengan kompetensi yang 
dipelajari. 

Jumlah skor  
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Pertemuan ke... Siklus ke... 

Nama siswa  : 

Nama SD   : SD TAMBAKAJI 01 

Kelas   : VA 

Konsep   :  

Hari/tanggal  : 

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom 

yang tersedia! 

Kriteria Penilaian: 

1= Jika tidak ada diskriptor yang tampak. 

2= Jika satu diskriptor yang tampak. 

3= Jika dua diskriptor yang tampak. 

4= Jika tiga diskriptor yang tampak. 

No Indikator Diskriptor 
Skor 

1 2 3 4 
1.  Siswa 

memperhatikan  
penjelasan guru 
(Visual 
Activities dan 
Learning 
Avtivities) 

1. Tidak mengobrol dengan teman ketika 
guru memberi penjelasan 

2. Mampu menjawab pertanyaan spontan 
dari guru 

3. Tidak bermain sendiri saat pelajaran 

2.  Siswa 
mengajukan 
pertanyaan 
(Oral Activities)  
 

1. Kesesuaian pertanyaan dengan materi 
2. Kejelasan kalimat dalam 

mengungkapkan pertanyaan 
3. Bertanya dengan sopan 

3.  Siswa  
menjawab 
pertanyaan 
(Oral 
Activities). 

1. Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan 
2. Kejelasan kalimat dalam menjawab 
3. Adanya referensi untuk mendukung 

jawaban yang dikemukakan 
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Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 
Semarang,  Mei 2011 
 Observer,  

 
 

(  ) 

4.  Siswa menjadi 
pengamat  
kelompok yang 
bermain peran 
(Visual 
Activities dan 
Oral Avtivities) 
 

1. Siswa mengamati kelompok yang 
bermain peran 

2. Siswa memberikan tanggapan sesuai 
dengan penampilan kelompok yang 
bermain peran 

3. Siswa memberikan masukan yang 
positif 

5.  Siswa bermain 
peran   (motor 
Activities) 
 

1. Ekspresi sesuai peran yang diperankan 
2. Bermain peran tanpa membawa teks 
3. Mimik, nada, intonasi sesuai dengan 

peran yang dimainkan 
6.  Mengerjakan 

evaluasi 
(Writing 
Activities) 

1. Mengerjakan evaluasi dengan tenang 
2. Tidak menyotek teman 
3. Mengerjakan evaluasi sesuai dengan 

alokasi waktu yang ditentukan 

7.  Antusias siswa 
dalam 
pembelajaran 
melalui model 
pembelajaran 
bermain peran 
(Emotional 
Activities) 

1. Tidak terlihat tegang selama 
pembelajaran 

2. Menunjukkan kegembiraan  

3. Menunjukkan  kemauan  dalam berlatih 
peran dalam kelompok 

Jumlah skor  

Skor Nilai Ketuntasan 

23,25≤ skor ≤ 28 Sangat Baik Tuntas 
17,5≤ skor < 23,25 Baik Tuntas 
11,75≤ skor < 17,5 Cukup Tidak tuntas 

7≤ skor < 11,75 Kurang Tidak tuntas 
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LAMPIRAN 3 

RENCANA PELAKSANAAN  

PEMBELAJARAN 

(RPP) 
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SIKLUS I 

RENCANA PEAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan  :  SDN  Tambakaji 01 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas / Semester :  V A / II 

Alokasi Waktu :  3X 35 Menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

2. Menghargai  perjuangan bangsa Indonesia  dalam meraih dan 

mempertahankan  kemerdekaan. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

2.3. Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia. 

2. Menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa Rengasdengklok.  

 Karakter siswa yang diharapkan: memainkan peran sesuai perilaku 

tokoh yang diharapkan, memiliki rasa tanggung jawab, menghormati jasa 

para pahlawan dan rasa cinta tanah air. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan jasa dan peranan para 

tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. (Ranah 

Kognitif) 
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2. Melalui bermain peran dan diskusi siswa dapat menjelaskan latar 

belakang terjadinya peristiwa Rengasdengklok dengan benar. (Ranah 

Kognitif) 

3. Melalui bermain peran siswa dapat memperagakan perilaku sesuai 

karakter tokoh yang diperankan. (Ranah Psikomotorik) 

 

E. SUMBER, MEDIA DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Sumber Materi 

1) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI. Endang, Linda. BSE 

tahun 2008 

2) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI. Siti Syamsiah. BSE 

tahun 2008 

3) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI. Reny Yuliati. BSE 

tahun 2008 

4) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI kelas 5. Sutrisno. BSE 

tahun 2008 

5) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial SD/MI kelas V. Ade Munajat. BSE 

tahun 2008 

2. Media  

• Gambar urutan peristiwa terjadinya proklamasi  

3. Alat dan Bahan 

• Lembar evaluasi 

4. Metode 

a. Tanya jawab 

b. Bermain Peran 

c. Diskusi  

 

F. MATERI AJAR 

Peristiwa menjelang proklamasi 

Menjelang proklamasi kemerdekaan, Indonesia berada dalam 

kekuasaan Jepang. Saat itu Jepang mengalami kekalahan dalam perang 
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melawan Sekutu. Pasukan Sekutu terdiri dari Amerika, Inggris, Belanda, 

dan Perancis. Kesempatan itu digunakan oleh bangsa Indonesia untuk 

memproklamasikan kemerdekaan. Ada beberapa peristiwa sejarah 

menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.  

1. Pertemuan di Dalat. 

Pada tanggal 12 Agustus 1945 tiga tokoh nasional yaitu : dr Radjiman 

Widyodiningrat, Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta pergi  ke dalat 

memenuhi undangan panglima tentara Jepang di Asia Tenggara yaitu 

jendral Terauchi. Jendral Terauchi mengatakan bahwa Jepang 

memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.  

2. Menanggapi berita kekalahan Jepang. 

Berita kekalahan Jepang terdengar oleh para pemuda diantaranya adalah 

Sutan Syahrir. Oleh karena itu pada tanggal 14 Agustus 1945 sore, 

Sutan Syahrir sudah menunggu kedatangan Mohammad Hatta dari 

Dalat. Syahrir mendesak agar proklamasi jangan dilakukan oleh PPKI. 

Syahrir mengusulkan agar proklamasi dilakukan oleh Bung Karno saja 

sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat lewat siaran radio. Berawal 

dari pendapat tersebut maka terjadilah ketegangan antara golongan tua 

dan golongan muda yang berujung pada peristiwa Rengasdengklok.  

3. Peristiwa Rengasdengklok. 

Setelah mengetahui pendirian golongan tua, para pemuda berkumpul 

dan mengadakan rapat diasrama Baperpi, Cikini 71 Jakarta. Dalam 

rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Sukarno dan Hatta ke luar 

kota. Tempat yang dipilih adalah Rengasdengklok, sebuah kota 

kawedanan di sebelah timur Jakarta. Tujuan “penculikan” itu adalah 

menjauhkan kedua pemimpin nasional itu dari pengaruh Jepang. Pagi-

pagi sekitar pukul 04.00, tanggal 16 Agustus 1945, Sukarno-Hatta 

dibawa ke Rengasdengklok. Sehari penuh kedua pemimpin “ditahan” di 

Rengasdengklok. Selain untuk menjauhkan Sukarno-Hatta dari 

pengaruh Jepang, para pemuda bermaksud memaksa mereka agar 
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segera memproklamasi kemerdekaan lepas dari segala sesuatu yang 

berkaitan dengan Jepang.  

 

G. LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pra Kegiatan ( 5 menit ) 

a. Salam, Do’a, Presensi 

b. Pengkondisian kelas 

2. Kegiatan Awal ( 5 menit ) 

a. Apersepsi 

Melalui tanya jawab guru menggali pengetahuan awal siswa 

dengan mengingatkan materi pelajaran yang telah lalu dan 

mengaitkannya dengan materi yang akan diajarkan. 

• guru bertanya kepada siswa siapa ketua PPKI?  

• Siapakah yang memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia? 

b. Informasi 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai serta memberikan acuan tentang proses pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

c. Motivasi 

Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan pentingnya 

menguasai materi peristiwa menjelang proklamasi. 

3. Kegiatan Inti ( 55 menit ) 

a. Eksplorasi 

a) Guru menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, 

peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan.  

b) Siswa memperhatikan penjelasan guru 

c) Siswa dan guru tanya jawab mengenai peristiwa-peristiwa 

sekitar proklamasi kemerdekaan dan tokoh-tokoh yang terlibat 
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d) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap 

kelompok diberi tugas untuk bermain peran tentang peritiwa 

rengasdengklok 

 

 

b. Elaborasi 

a) Siswa membagi peran dalam kelompok 

b) Guru  menjelaskan skenario  yang menggambarkan urutan 

permainan 

c) Masing-masing kelompok memainkan peran secara bergantian 

d) Kelompok yang tidak bermain bertugas untuk mengamati 

kelompok yang sedang bermain peran 

e) Guru bersama siswa mendiskusikan permainan dan melakukan 

evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan 

f) Permainan peran ulang oleh siswa 

 

c. Knfirmasi 

a) Guru bersama siswa mendiskusikan permainan dan melakukan 

evaluasi terhadap permainan ulang yang dilakukan 

b) Siswa diajak untuk berbagi pengalaman tentang permainan 

peran yang telah dilakukan  

c) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik 

4. Kegiatan Akhir ( 15 menit ) 

a) Guru bersama siswa membuat simpulan materi pelajaran 

b) Guru melakukan evaluasi yang berkaitan dengan materi yang baru 

saja diajarkan 

c) Guru memberikan tugas pada siswa untuk membuat kliping tentang 

tokoh pejuang 

 

H. EVALUASI  

1. Prosedur tes 
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a. Tes awal     : - 

b. Tes dalam proses  : Guru menilai siswa selama pembelajaran 

berlangsung 

c. Tes akhir     : Tes evaluasi 

 

2. Jenis tes 

a. Tes tertulis : Tes evaluasi 

b. Tes praktek : bermain peran  

3. Bentuk tes   : Soal uraian 

4. Instrument tes 

• Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir) 

5. Aspek yang Dinilai 

• Aspek kognitif : Siswa mengerjakan soal-soal evaluasi 

• Aspek afektif : diambil pada saat proses pembelajaran 

berlangsung 

 

 

 

 

      Semarang,  Mei 2011 

    

            Guru kelas    Peneliti  

     

 

Lasmina Th.A,Ma.Pd    Nurul Nafida 

        NIP. 19530107 197701 2 001     NIM. 1402407007 
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Kriteria  Penilaian Siswa Bermain Peran 

 

Aspek yang diniali 
Skor dan diskriptor 

3 2 1 

Penampilan 
Tampil dengan 

percaya diri 
Malu-malu 

(kurang percaya 
diri) 

Tidak berani 
(tidak percaya 

diri) 

Penghayatan 

Mendalami 
peran yang 
dimainkan 

Kurang 
mendalami 
peran yang 
dimainkan 

Tidak 
memahami 
peran yang 
dimainkan 

Ekspresi 
Ekspresi sesuai 

peran 
Ekspresi kurang 

sesuai 
Ekspresi datar 

Intonasi 
Penekanan suara 

tepat sesuai 
dialiog 

Penekanan suara 
kurang tepat 

Suara datar 

 

Penilaian: 

9-12 = baik 

6-8 = cukup 

3-5 = kurang  
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Lembar pengamatan siswa bermain peran 
 

No Nama siswa 
Aspek yang dinilai  

Jumlah Penampilan  Penghayatan Ekspresi  Intonasi  
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 M. Kholil              
2 Diyah Khulaifah               
3 Febrian Dimas              
4 Ihya Latifah T              
5 Yusuf Busron              
6 Andrian Riski M              
7 Andrian Himawan              
8 Arif Ivan Nanda              
9 Arina Fitria F              
10 Boby Neva T              
11 Catur Indra W              
12 Catur Teguh J              
13 Deni Anang P              
14 Elian Anindia P              
15 Falah Hikamudin               
16 Galang Bayu Aji              
17 Ikhalsul Agung               
18 Indah Nur Astuti              
19 Intan Kusuma R              
20 Ismi Novita Nur A              
21 Krisdarmawan              
22 Kurniawan F              
23 David Alvian W              
24 M. Dinurohman              
25 Mashi Rofida              
26 Noviacecelia M              
27 Mergy Victoria               
28 Panji Putra P              
29 Rahmat F              
30 Risa Aprilia              
31 Rizal Ibrahim              
32 Seto Dwi Purnama              
33 Vivi Wijayanti              
34 Wahid Aziz              
35 Yusuf Asani Sena              
36 Dian Pratiwi              
37 Richo Meleano               
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Kisi-kisi soal 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Nomor 
Tujuan 

Pembelajaran 

Ranah 
Bentuk 

soal 
Nomor 

soal 
Tingkat 
kesulitanC  P  A  

2.3 1 1 C1   Uraian  1 Mudah  

 1 1 C 1   Uraian  2 Mudah  

 2 2 C 2   Uraian  3 Sedang  

 2 2 C 2   Uraian  4 Sedang  

 2 2 C 2   Uraian  5 Sedang  
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Evaluasi 

1. Sebutkan 3 tokoh pemuda yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke 

Rengasdengklok! 

2. Sebutkan 3 tokoh yang membawa kembali Bung Karno dan Bung Hatta ke 

Jakarta! 

3. Jelaskan alasan para pemuda memilih Rengasdengklok sebagai tempat 

untuk menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta! 

4. Jelaskan tujuan para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke 

Rengasdengklok! 

5. Ceritakanlah kembali peristiwa Rengasdengklok dengan bahasamu sendiri! 
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Kunci Jawaban 

1. Pemuda yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok 

adalah : Sukarni, Yusuf Kunto danSudanco Singgih. 

2. Tokoh  yang membawa kembali Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta: 

Ahmad Subarjo, Yusuf Kunto dan Wikana. 

3. Para pemuda memilih Rengasdengklok untuk menyembunyikan Bung Karno 

dan bung Hatta adalah karena Rengasdengklok terletak tidak jauh dari Jakarta 

dan sudah diamankan dari pengaruh Jepang. 

4. Tujuan para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke 

Rengasdengklok adalah untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar 

segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan mengamankan 

mereka dari pengaruh Jepang. 

5. Peristiwa Rengasdengklok berawal dari berita kekalahan Jepang yang 

didengar oleh Sutan Syahrir. Kemudian para pemuda berkumpul untuk 

meminta agar proklamasi dilakukan secepatnya oleh Bung Karno, bukan oleh 

PPKI. Pada saat itulah terjadi ketegangan antara golongan tua dan golongan 

muda tentang proklamasi. Oleh karena itu para pemuda membawa Bung 

Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok agar terhindar dari pengaruh 

Jepang dan bersedia memproklamasikan Indonesia. 

Penilaian : 



 
 

125 

Jawaban betul skor 4 

Nilai  =  x 100%  

B   = banyaknya butir yang dijawab benar  

 = skor 



 
 

125 
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Naskah drama 

PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI 

Narrator: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukarni  : Teman-temanku seperjuangan, bagaimana dengan keadaan ini, 

tindakan apa yang harus kita ambil ?  

Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia berada dibawah 

kekuasaan Jepang saat itu Jepang mengalami kekalahan dalam perang 

melawan Sekutu setelah Nagasaki dibom atom pada tanggal 6 Agustus dan 

Hirosima pada tanggal 9 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat kepada 

sekutu pada tanggal 14 Agustus. Pada tanggal 12 Agustus 1945 tiga tokoh 

nasional yaitu : dr Radjiman Widyodiningrat, Ir Soekarno dan Drs. 

Mohammad Hatta pergi  ke dalat memenuhi undangan panglima tentara 

Jepang di Asia Tenggara yaitu jendral Terauchi. Jendral Terauchi mengatakan 

bahwa Jepang memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.  

Berita kekalahan Jepang terdengar oleh para pemuda diantaranya 

adalah Sutan Syahrir. Oleh karena itu pada tanggal 14 Agustus 1945 sore, 

Sutan Syahrir sudah menunggu kedatangan Mohammad Hatta dari Dalat. 

Syahrir mendesak agar proklamasi jangan dilakukan oleh PPKI, karena 

dengan cara demikian akan dicap oleh sekutu sebagai Negara buatan Jepang. 

Syahrir mengusulkan agar proklamasi dilakukan oleh Bung Karno saja sebagai 

pemimpin rakyat, atas nama rakyat lewat siaran radio.  

Berawal dari pendapat tersebut maka terjadilah ketegangan antara 

golongan tua dan golongan muda yang berujung pada peristiwa 

Rengasdengklok. Para pemuda berkumpul dan mngadakan rapat lagi diasrama 

Baperki Cikini 71 Jakarta, peserta rapat selain yang rapat pada tanggal 16 

Agustus 1945 diikuti pula oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dr. Munawar dan 

Sudanco Singgih.  

Ini lah kisah selengkapnya :  
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Yusuf Kunto  : Saya punya usul, bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta 

kita culik saja ?, kita ungsikan agar tidak terpengaruh oleh PPKI.  

Wikana  : Kemana sebaiknya kita ungsikan mereka ?  

S.Singgih : Bagaimana Kalau kita ungsikan ke Rengasdengklok ?  

Yusuf Kunto : Dimana itu? 

S.Singgih : Sebuah kota Kawedanan di sebelah timur Jakarta.  

Kunandar : Ya saya setuju, bagaimana teman-teman ?  

Sukarni  : Ya saya juga setuju  

Wikana  : Sekarang kira-kira siapa yang melaksakannya ?  

Mawardi  : Bagaimana kalau kita serahkan saja pada Sundanco Singgih? 

soalnya dia yang lebih tahu daerah itu.  

Kunandar  : Ya saya setuju, nanti Sundanco bisa minta tolong Sudanco Latief 

kakaknya.  

Narrator: 

 

 

 

S.Singgih : Assalamualaikum Bung Hatta, mari ikut saya kerumah Bung Karno 

ada beberapa hal penting yang harus dibahas.  

Bung Hatta : Sekarang?  

S.Singgih : Iya Bung, mari. 

Narrator: 

 

 

S.Singgih dan Hatta : Assalamualaikum  

Bung Karno  : Walaikumsalam  

S.Singgih : Begini Bung, mari ikut saya ketempat sembunyi disana teman-

teman sudah menuggu.  

Bung Karno : Kemana? 

S.Singgih : Ke Rengasdengklok  

Bung Karno : Tidak,,,biarkan saya bersama rakyat menunggu kemerdekaan.  

Kemudian mereka menuju ke rumah Bung Karno. 

Tanggal 16 Agustus 1945 Sundanco pergi ke rumah Bung Karno dan 

Bung Hatta pada pukul 04. 00 dengan diikuti beberapa pemuda.  
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Latif  : Bagaimana ini ?  

S.Singgih : Sudah bawa saja mereka berdua. 

Narrator: 

 

 

 

Sukarni : Begini bung, anda berdua kami boyong ke Rengasdengklok adalah 

untuk menghindarkan diri dari pengaruh Jepang.  

Bung Karno : Memangnya ada apa ?  

Sukarni  : Kami dari golongan muda mohon pada Bung Karno dan bung Hatta 

besok dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa 

pengaruh dari PPKI buatan Jepang.  

Bung Karno : Tidak…saya akan memproklamasikan kemerdekaan didepan PPKI  

Sukarni : Bagaimana ini teman-teman ?  

S.Singgih :Teman-teman semua tenang!!!Bung Karno mau memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta.  

Sukarni : Ya sudah kalau begitu.  

S.Singgih : Tolong sekarang Yusuf pergi ke Jakarta ! beritahu semua pemimpin 

pemuda.  

Yusuf Kunto  : Baik. 

Narrator: 

 

 

 

Yusuf Kunto  :teman-teman, bung Karno bersedia memproklamasikan secara 

langsung bukan atas keputusan PPKI tetapi nanti setelah pulang ke 

Jakarta.  

A.Subarjo  : Kalau begitu kita bawa bung Karno ke Jakarta sekarang saja.  

Yusuf Kunto : Jangan dulu,,,,,,saya hanya diperintah untuk mengabarkan ini saja.  

Wikana  : terus bung Karno bisa kembali kapan ?  

Yusuf Kunto lalu ke Jakarta, sesampai di Jakarta ternyata golongan tua 

dan muda sepakat kalau proklamasi dilaksanakan di Jakarta. 

Sesampainya di Rengasdengklok, keduanya diminta memberi 

penjelasan tentang keinginan mereka untuk proklamasi kemerdekaan.  
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Yusuf Kunto : Belum tahu, soalnya keselamatannya terancam kalau Jepang 

sampai tahu.  

Wikana  : lalu bagaimana jalan yang terbaik ?  

A.Subarjo  : Ayo kita ke Rengasdengklok,,,biar saya, Wikana dan Laksamana 

Maeda yang menjamin keselamatan bung Karno dan bung Hatta.  

Maeda  : Kapan kita kesana ?  

A.Subarjo : Sekarang saja, kita usahakan proklamasi dilaksanakan besok 

tanggal 17 agustus 1945.  

Narrator: 

 

 

 

A.Subarjo  : Bung karno harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

besok pada tanggal 17 Agustus!!!saya siap mati sebagai gantinya 

pengumuman tersebut.  

Narator: 

 

 

 

 

 

(sumber Buku Kemerdekaan Indonesia dengan beberapa penyesuaian) 

 

 

Akhirnya para pemuda membawa dan Mr. Subarjo membawa Bung Karno 

ke Jakarta dan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10. 00 WIB bertempat di 

kediaman Ir. Soekarno Proklamasi dibacakan. 

Akhirnya mereka berangkat ke Rengasdengklok, sesampai disana para 

pemuda tidak boleh membawa bung Karno ke Jakarta. 
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Gambar peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi 
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SIKLUS II 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan  :  SD  Tambakaji 01 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas / Semester :  V A / II 

Alokasi Waktu :  2 X 35 Menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

2. Menghargai  perjuangan bangsa Indonesia  dalam meraih dan 

mempertahankan  kemerdekaan. 

  

B. KOMPETENSI DASAR 

2.3.  Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan  

 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan jasa dan peranan tokoh pejuang dalam 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

2. Menceritakan kembali proses perumusan proklamasi kemerdekaan. 

 Karakter siswa yang diharapkan : memiliki rasa tanggung jawab, 

menghormati jasa para pahlawan dan rasa cinta tanah air. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan jasa dan peranan tokoh 

pejuang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. (Ranah 

Kognitif) 

2. Melalui bermain peran dan diskusi siswa dapat menceritakan kembali 

proses perumusan proklamasi kemerdekaan. (Ranah Kognitif) 

3. Melalui bermain peran siswa dapat memperagakan perilaku sesuai 

karakter tokoh yang diperankan. (Ranah Psikomotorik) 
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E. SUMBER, MEDIA DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Sumber Materi 

1) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI. Endang, Linda. 

BSE tahun 2008 

2) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI. Siti Syamsiah. BSE 

tahun 2008 

3) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI. Reny Yuliati. BSE 

tahun 2008 

4) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI kelas 5. Sutrisno. BSE 

tahun 2008 

5) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial SD/MI kelas V. Ade Munajat. BSE 

tahun 2008 

2. Alat dan Bahan 

d. Lembar evaluasi 

3. Metode 

a. Bermain Peran 

b. Diskusi 

c. Tanya jawab 

 

F. MATERI AJAR 

Perumusan teks proklamasi 

Sesampai di Jakarta Sukarno-Hatta bersama Laksamana Maeda 

menemui Mayjen Nishimura untuk berunding. Nishimura tidak 

mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju rumah 

Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1. Di tempat inilah naskah 

proklamasi dirumuskan. Perumusan teks proklamasi dilakukan di dalam 

ruang makan oleh Sukarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Sukarno 

menulis rumusan proklamasi tersebut. 
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Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di hadapan 

tokoh-tokoh peserta rapat. Setelah terjadi kesepakatan bersama, teks 

proklamasi selanjutnya diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Teks 

proklamasi yang sudah diketik ditandatangani oleh Ir. Sukarno dan Drs. 

Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah itulah yang dikenal sebagai 

naskah Proklamasi yang autentik. 

 

G. LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pra Kegiatan ( 5 menit ) 

a. Salam, Do’a, Presensi 

b. Pengkondisian kelas 

2. Kegiatan Awal ( 5 menit ) 

a. Apersepsi 

Melalui tanya jawab guru menggali pengetahuan awal siswa 

dengan mengingatkan materi pelajaran yang telah lalu dan 

mengaitkannya dengan materi yang akan diajarkan. 

guru menunjukan gambar Soekarno dan Hatta kepada 

siswa. Guru bertanya kepada siswa gambar siapakah yang 

ditunjukan oleh guru?  

b. Informasi 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai serta memberikan acuan tentang proses pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

c. Motivasi 

Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan pentingnya 

menguasai materi perumusan teks proklamasi. 

 

3. Kegiatan Inti ( 55 menit ) 

a. Eksplorasi 

a) Guru menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, 

peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan.  



147 
 

 
 

b) Siswa memperhatikan penjelasan guru 

c) Siswa dan guru tanya jawab mengenai jasa dan peranan tokoh 

pejuang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

d) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap 

kelompok diberi tugas untuk bermain peran tentang perumusan 

teks proklamasi 

b. Elaborasi 

a) Siswa membagi peran dalam kelompok 

b) Guru  menjelaskan skenario  yang menggambarkan urutan 

permainan 

c) Masing-masing kelompok memainkan peran secara bergantian 

d) Kelompok yang tidak bermain bertugas untuk mengamati 

kelompok yang sedang bermain peran 

e) Guru bersama siswa mendiskusikan permainan dan melakukan 

evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan 

f) Permainan peran ulang oleh siswa 

c. Konfirmasi 

a) Guru bersama siswa mendiskusikan permainan dan melakukan 

evaluasi terhadap permainan ulang yang dilakukan 

b) Siswa diajak untuk berbagi pengalaman tentang permainan 

peran yang telah dilakukan  

c) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik 

 

4. Kegiatan Akhir ( 15 menit ) 

a) Guru bersama siswa membuat simpulan materi pelajaran 

b) Guru melakukan evaluasi yang berkaitan dengan materi yang baru 

saja diajarkan. 

c) Guru memberikan tugas pada siswa untuk mempelajari materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
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H. EVALUASI  

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : - 

b. Tes dalam proses  : Guru menilai siswa selama pembelajaran 

berlangsung 

c. Tes akhir             : Tes evaluasi 

2. Jenis tes 

a. Tes tertulis :  Tes evaluasi 

b. Tes praktek : bermain peran 

3. Bentuk tes   : Soal uraian 

4. Instrument tes 

• Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir) 

5. Aspek yang Dinilai 

• Aspek kognitif : Siswa mengerjakan soal-soal evaluasi 

• Aspek afektif : diambil pada saat proses pembelajaran 

berlangsung 

 

     

 

      Semarang,  Mei  2011 

 

      Guru kelas Peneliti  

     

 

 

Lasmina Th.A,Ma.Pd  Nurul Nafida 

      NIP 19530107 197701 2 001    NIM 1402407007 
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Kriteria  Penilaian Siswa Bermain Peran 

 

Aspek yang diniali 
Skor dan diskriptor 

3 2 1 

Penampilan 

Tampil dengan 

percaya diri 

Malu-malu 

(kurang percaya 

diri) 

Tidak berani 

(tidak percaya 

diri) 

Penghayatan 

Mendalami peran 

yang dimainkan 

Kurang 

mendalami peran 

yang dimainkan 

Tidak memahami 

peran yang 

dimainkan 

Ekspresi 
Ekspresi sesuai 

peran 

Ekspresi kurang 

sesuai 

Ekspresi datar 

Intonasi 

Penekanan suara 

tepat sesuai 

dialiog 

Penekanan suara 

kurang tepat 

Suara datar 

 

Penilaian: 

9-12 = baik 

6-8 = cukup 

3-5 = kurang 
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Lembar pengamatan siswa bermain peran 
 

No Nama siswa 
Aspek yang dinilai  

Jumlah Penampilan  Penghayatan Ekspresi  Intonasi  
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 M. Kholil              
2 Diyah Khulaifah               
3 Febrian Dimas              
4 Ihya Latifah T              
5 Yusuf Busron              
6 Andrian Riski M              
7 Andrian Himawan              
8 Arif Ivan Nanda              
9 Arina Fitria F              
10 Boby Neva T              
11 Catur Indra W              
12 Catur Teguh J              
13 Deni Anang P              
14 Elian Anindia P              
15 Falah Hikamudin               
16 Galang Bayu Aji              
17 Ikhalsul Agung               
18 Indah Nur Astuti              
19 Intan Kusuma R              
20 Ismi Novita Nur A              
21 Krisdarmawan              
22 Kurniawan F              
23 David Alvian W              
24 M. Dinurohman              
25 Mashi Rofida              
26 Noviacecelia M              
27 Mergy Victoria               
28 Panji Putra P              
29 Rahmat F              
30 Risa Aprilia              
31 Rizal Ibrahim              
32 Seto Dwi Purnama              
33 Vivi Wijayanti              
34 Wahid Aziz              
35 Yusuf Asani Sena              
36 Dian Pratiwi              
37 Richo Meleano               
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Kisi-kisi soal 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Nomor 
Tujuan 

Pembelajaran 

Ranah 
Bentuk 

soal 
Nomor 

soal 
Tingkat 
kesulitanC  P  A  

2.3 1 1 C1   Uraian  1 Mudah  

 1 1 C 2   Uraian  2 Sedang  

 2 2 C 2   Uraian  3 Sedang  

 2 2 C 2   Uraian  4 Sedang  

 2 2 C 2   Uraian  5 Sedang  
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Evaluasi  

1. Siapakah tokoh yang menyusun teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? 

sebutkan! 

2. Tuliskan dua tokoh kemerdekaan dan jelaskan perannya! 

3. Mengapa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dibebaskan lagi oleh para pemuda 

pejuang setelah diculik? 

4. Mengapa orang Jepang yang rumahnya dijadikan tempat untuk merumuskan 

teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mau membantu perjuangan bangsa 

Indonesia? 

5. Ceritakanlah kembali proses perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia! 
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Kunci Jawaban 

1. Tokoh yang menyusun teks proklamasi yaitu : 
• Ir. Soekarno 
• Drs. Mohammad Hatta 
• Ahmad Subardjo 

2. Ir. Soekarno: sebagai ketua PPKI, merumuskan teks proklamasi, membacakan 

teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 

dipilih menjadi presiden Republik Indonesia yang pertama. Drs. Mohammad 

Hatta : sebagai wakil ketua PPKI, merumuskan teks proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. Mendampingi Soekarno membacakan Teks Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. Dipilih  menjadi wakil presiden Republik Indonesia. 

3. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dibebaskan lagi oleh pemuda setelah 

diculik karena menyatakan bersedia melaksanakan Proklamasi segera setelah 

kembali ke Jakarta, oleh karena itu para pemuda bersedia membebaskan Ir. 

Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. 

4. Laksamana Maeda mau membantu perjuangan bangsa Indonesia karena 

merasa simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. 

5. Sesampai di Jakarta Sukarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui 

Mayjen Nishimura untuk berunding. Nishimura tidak mengizinkan 

proklamasi kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju rumah Laksamana 

Maeda untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Perumusan teks 

proklamasi dilakukan oleh Sukarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. 

Setelah terjadi kesepakatan bersama, teks proklamasi selanjutnya diserahkan 

kepada Sayuti Melik untuk diketik. Teks proklamasi yang sudah diketik 

ditandatangani oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa 

Indonesia.  

Penilaian : 

Jawaban betul skor 4 



 
 

125 

Nilai  =  x 100%  

 

B = banyaknya butir yang dijawab 

benar  

= skor teoritis



 
 

125 
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Naskah drama 

PERUMUSAN TEKS PROKLAMASI 

Narator: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukarno : “ Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih 

kepada Laksamana Maeda, telah bersedia 

menyediakan tempat untuk kami” 

Laksamana Maeda : “ sama-sama bung, saya juga sangat mendukung 

proklamasi Indonesia nantinya” 

Sukarno : “baiklah, kira-kira bagaimana rumusan proklamasi 

yang akan kita buat ini saudara-saudara, apakah anda 

memiliki usul Laksamana Maeda?”. 

Laksamana Maeda : “ maaf, tapi saya kira saya tidak berhak untuk ikut 

campur dalam masalah ini, semua ini terserah kepada 

anda semua, demi masa depan bangsa kalian” 

Ahmad subarjo : “ saya setuju pendapat anda Laksamana” 

Sukarno : “baiklah kalau begitu, ada yand punya pendapat?” 

Hatta : “ sebaiknya, naskah proklamasi yang akan kita buat 

ini singkat, padat, jelas dan tidak perlu panjang lebar” 

Ahmad Subarjo : “ benar, yang penting isinya cukup mewakili 

keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka” 

Sukarno : “bailkah saya akan mencoba menuliskan naskahanya 

terlebih dahulu, setelah itu, nanti kita diskusikan” 

 

Sesampai di Jakarta Sukarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui 

Mayjen Nishimura untuk berunding. Nishimura tidak mengizinkan  proklamasi 

kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan 

Imam Bonjol No. 1. Di tempat inilah naskah proklamasi dirumuskan Para pemuka 

Indonesia yang hadir berkumpul dalam dua ruangan, ruang makan dan serambi 

depan. Perumusan teks proklamasi dilakukan di dalam ruang makan oleh Sukarno, 

Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Sukarno menulis rumusan proklamasi tersebut. 
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Narrator : 

 

 

 

Sukarno : “ Saudara-saudara, saya telah selesai merancang 

naskah proklamasi, akan saya bacakan dan nantinya 

kita diskusikan lagi bila kurang sesuai” 

Hatta : “ Baik bung, segeralah bacakan naskahnya” 

Sukarno : “ –naskah proklamasi-…bagaimana saudara?” 

Ahmad subarjo : “ saya setuju, isinya singkat tetapi cukup mewakili 

keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka” 

Hatta : “ saya juga setuju bung” 

Sayuti Melik : “ saya juga setuju, tapi untuk tanda tangannya nanti, 

kira-kira atas nama siapa?” 

Sukarno : “ anda benar bung itu juga perlu kita pikirkan” 

Hatta : “ memang kalau hanya atas nama satu orang saja 

rasanya tidak pas” 

Sayuti Melik : “ maaf, saya punya usul, bagaimana jika kita 

cantumkan, atas nama bangsa Indonesia, dan 

kemudian ditanda tangani oleh anda berdua, Sukarno-

Hatta?” 

Hatta, Sukarno,Subarjo: “ Setuju” 

Sayuti Melik : “ baiklah untuk naskah ini selanjutnya akan saya 

ketik” 

Sukarno : “ Kalau begitu rapat selesai, mari kita segera 

persiapkan untuk acara proklamasi besok pagi” 

Hatta : “ tunggu dulu, untuk pelaksanaan proklamasi nanti, 

apakah sudah ada tempatnya?” 

Sukarni : “ jika memungkinkan, kita akan melaksanakan 

proklamasi ini di lapangan Ikada saja” 

Tak berapa lama, semua menunggu Ir. Sukarno untuk merancang naskah 

proklamasi 
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Ahmad subarjo : “ tapi sepertinya lapangan itu masih dijaga ketat oleh 

tentara Jepang” 

Sukarno : “ baiklah, kita laksanakan proklamasi ini di Jalan 

Pegangsaan Timur no. 56 saja, bagaimana saudara-

saudara” 

Semua : “setuju” 

Narrator: 

 

 

 

    (Sumber Buku Sejarah Kemerdekaan Indonesia dengan beberapa penyesuaian) 

Akhirnya pada malam itu semua mempersiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan untuk acara proklamasi besok pagi yang akan 

dilaksanakan pada pukul.10.00 di Jalan pegangsaan no.56 Jakarta.  
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Gambar 
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SIKLUS III 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan  :  SD  Tambakaji 01 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas / Semester :  V A / II 

Alokasi Waktu :  3 X 35 Menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

2.  Menghargai  perjuangan bangsa Indonesia  dalam meraih dan 

mempertahankan  kemerdekaan. 

  

B. KOMPETENSI DASAR 

2.3.  Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

 

C. INDIKATOR 

1. Menceritakan peristiwa detik-detik  proklamasi.  

2. Menghargai jasa dan peranan tokoh pejuang dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia. 

 Karakter siswa yang diharapkan : memiliki rasa tanggung jawab, 

menghormati jasa para pahlawan dan rasa cinta tanah air. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui bermain peran dan diskusi siswa dapat menjelaskan peristiwa 

detik-detik proklamasi dengan benar. (Ranah Kognitif) 

2. Melalui tanya jawab siswa dapat menghargai jasa dan peranan tokoh 

pejuang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. (Ranah 

Afektif) 

3. Melalui bermain peran siswa dapat memperagakan perilaku sesuai 

karakter tokoh yang diperankan. (Ranah Psikomotorik) 
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E. SUMBER, MEDIA DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Sumber Materi 

1) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI. Endang, 

Susilaningsih. BSE tahun 2008 

2) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI. Siti Syamsiah. BSE 

tahun 2008 

3) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 5 untuk SD/MI. Reny Yuliati. BSE 

tahun 2008 

4) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI kelas 5. Sutrisno. BSE 

tahun 2008 

5) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial SD/MI kelas V. Ade Munajat. BSE 

tahun 2008 

2. Media  

• Gambar para tokoh pejuang kemerdekaan 

3. Alat dan Bahan 

d. Lembar evaluasi 

4. Metode 

a. Tanya jawab 

b. Bermain Peran 

c. Diskusi  

 

F. MATERI AJAR 

Detik-detik proklamasi 

Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi banyak orang berkumpul di 

kediaman Ir.Sukarno. Mereka adalah rakyat dan para pemuda. Sekitar pukul 

10.00,   Ir.Sukarno didampingi Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, 

upacara dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran 

Bendera Merah Putih dilakukan oleh S. Suhud dan Cudanco Latif, serta 
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diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera Merah Putih itu dijahit oleh Ibu 

Fatmawati Sukarno. Pada saat Sang Saka Merah Putih dikibarkan, tanpa ada 

yang memberi aba-aba, para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

Setelah pengibaran Bendera Merah Putih, Wali kota Suwiryo dan dr. 

Mawardi memberikan sambutan. Kemudian mereka yang hadir saling 

bertukar pikiran sebentar lalu pulang ke rumah masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pra Kegiatan ( 5 menit ) 

a. Salam, Do’a, Presensi 

b. Pengkondisian kelas 

2. Kegiatan Awal ( 5 menit ) 

a. Apersepsi 

Melalui tanya jawab guru menggali pengetahuan awal siswa 

dengan mengingatkan materi pelajaran yang telah lalu dan 

mengaitkannya dengan materi yang akan diajarkan. 

guru bertanya pada siswa siapa yang tahu teks proklamasi?  

b. Informasi 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

serta memberikan acuan tentang proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 
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c. Motivasi 

Guru memotivasi siswa dengan menjelaskan pentingnya menguasai 

materi perumusan teks proklamasi. 

3. Kegiatan Inti ( 55 menit ) 

a. Eksplorasi 

a) Guru menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, 

peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan.  

b) Siswa memperhatikan penjelasan guru 

c) Siswa dan guru tanya jawab mengenai peristiwa-peristiwa 

sekitar proklamasi kemerdekaan dan cara menghargai jasa dan 

peranan tokoh pejuang dalam memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia 

d) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap 

kelompok diberi tugas untuk bermain peran tentang detik-detik 

proklamasi  

b. Elaborasi 

a) Siswa membagi peran dalam kelompok 

b) Guru  menjelaskan skenario  yang menggambarkan urutan 

permainan 

c) Masing-masing kelompok memainkan peran secara bergantian 

d) Kelompok yang tidak bermain bertugas untuk mengamati 

kelompok yang sedang bermain peran 

e) Guru bersama siswa mendiskusikan permainan dan melakukan 

evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. 

f) Permainan peran ulang oleh siswa. 

c. Konfirmasi 

a) Guru bersama siswa mendiskusikan permainan dan melakukan 

evaluasi terhadap permainan ulang yang dilakukan. 

b) Siswa diajak untuk berbagi pengalaman tentang permainan 

peran yang telah dilakukan.  
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c) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. 

4. Kegiatan Akhir ( 15 menit ) 

a) Guru bersama siswa membuat simpulan materi pelajaran. 

b) Guru melakukan evaluasi yang berkaitan dengan materi yang baru 

saja diajarkan. 

 

H. EVALUASI  

a. Prosedur tes 

1. Tes awal  : - 

2. Tes dalam proses :Guru menilai siswa selama pembelajaran 

berlangsung 

3. Tes akhir  : Tes evaluasi 

b. Jenis tes 

1. Tes tertulis :  Tes evaluasi 

2. Tes praktek : Bermain peran 

c. Bentuk tes   : Soal uraian 

d. Instrument tes 

a. Lembar Soal Tes Evaluasi (terlampir) 

b. Naskah drama 

e. Aspek yang Dinilai 

• Aspek kognitif : Siswa mengerjakan soal-soal evaluasi 

• Aspek afektif : diambil pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

      Semarang,   Mei  2011 

 

    

 Guru kelas Peneliti  

     

 

Lasmina Th.A,Ma.Pd    Nurul Nafida 

         NIP. 19530107 197701 2 001    NIM .1402407007 
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Kriteria  Penilaian Siswa Bermain Peran 

 

Aspek yang diniali 
Skor dan diskriptor 

3 2 1 

Penampilan 
Tampil dengan 

percaya diri 

Malu-malu 

(kurang percaya 

diri) 

Tidak berani 

(tidak percaya 

diri) 

Penghayatan 
Mendalami peran 

yang dimainkan 

Kurang 

mendalami peran 

yang dimainkan 

Tidak memahami 

peran yang 

dimainkan 

Ekspresi 
Ekspresi sesuai 

peran 

Ekspresi kurang 

sesuai 
Ekspresi datar 

Intonasi 

Penekanan suara 

tepat sesuai 

dialiog 

Penekanan suara 

kurang tepat 
Suara datar 

 

Penilaian: 

9-12 = baik 

6-8 = cukup 

3-5 = kurang 
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Lembar pengamatan siswa bermain peran 
 

No Nama siswa 
Aspek yang dinilai  

Jumlah Penampilan  penghayatan Ekspresi  Intonasi  
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 M. Kholil              
2 Diyah Khulaifah               
3 Febrian Dimas              
4 Ihya Latifah T              
5 Yusuf Busron              
6 Andrian Riski M              
7 Andrian Himawan              
8 Arif Ivan Nanda              
9 Arina Fitria F              
10 Boby Neva T              
11 Catur Indra W              
12 Catur Teguh J              
13 Deni Anang P              
14 Elian Anindia P              
15 Falah Hikamudin               
16 Galang Bayu Aji              
17 Ikhalsul Agung               
18 Indah Nur Astuti              
19 Intan Kusuma R              
20 Ismi Novita Nur A              
21 Krisdarmawan              
22 Kurniawan F              
23 David Alvian W              
24 M. Dinurohman              
25 Mashi Rofida              
26 Noviacecelia M              
27 Mergy Victoria               
28 Panji Putra P              
29 Rahmat F              
30 Risa Aprilia              
31 Rizal Ibrahim              
32 Seto Dwi Purnama              
33 Vivi Wijayanti              
34 Wahid Aziz              
35 Yusuf Asani Sena              
36 Dian Pratiwi              
37 Richo Meleano               
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Kisi-kisi soal 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Nomor 
Tujuan 

Pembelajaran 

Ranah 
Bentuk 

soal 
Nomor 

soal 
Tingkat 
kesulitanC  P  A  

2.3 1 1 C1   Uraian  1 Mudah  

 1 1 C 2   Uraian  2 Sedang  

 2 2 C 2   Uraian  3 Sedang  

 2 2 C 2   Uraian  4 Sedang  

 2 2 C 2   Uraian  5 Sedang  
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Soal Evaluasi 

 

1. Tuliskanlah teks proklamasi kemerdekaan! 

2. Sebutkan cara-cara menghargai jasa pahlawan dalam 

memproklamasikan kemerdekaan! 

3. Salah satu cara menghargai jasa pahlawan adalah 

bertanggungjawab sebagai warga Negara. Jelaskan apa yang dimaksud 

tersebut! 

4. Sebagai pelajar apa yang dapat kamu lakukan untuk mengisi 

kemerdekaan sebagai bentuk penghargaan atas jasa para pejuang dalam 

memproklamasikan kemerdekaan? 

5. Ceritakanlah kembali peristiwa detik-detik proklamasi 
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Kunci jawaban 

1. Proklamasi 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-

hal yang mengenai pemindahan kekusaan d.l.l., diselenggarakan dengan cara 

seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ’05 

Atas nama Bangsa Indonesia 

Sukarno/Hatta 
2. Cara-cara menghargai jasa pahlawan yang telah memperjuangkan proklamasi 

kemerdekaan Indonesia, yaitu : 

1) Berziarah ke makam para pahlawan yang terlibat dalam peristiwa 

proklamasi kemerdekaan dan mendoakan mereka. 

2) Melakukan upacara peringatan kemerdekaan dengan penuh hikmat. 

3) Mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya 

3. Bertanggungjawab sebagai warga Negara maksudnya sebagai warga Negara 

kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap Negara. Misalnya  taat 

membayar pajak tepat pada waktunya. 

4. Sebagai pelajar upaya yang dapat dilakukan untuk  mengisi kemerdekaan 

adalah dengan belajar tekun supaya kelak bisa menjadi generasi penerus yang 

cerdas, terampil, dan berguna bagi bangsa dan negara.  

5. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi banyak orang berkumpul di kediaman 

Sukarno di JL. Pegangsaan Timur No 56. Sekitar pukul 10.00, Ir. Sukarno 

didampingi Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, upacara dilanjutkan 

dengan pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran Bendera Merah Putih 

dilakukan oleh S. Suhud dan Cudanco Latif, serta diiringi lagu Indonesia Raya.  

Penilaian : 



 
 

125 

Jawaban betul skor 4 Nilai  =  x 100%  

 
B = banyaknya butir yang dijawab 
benar  

=skorteoritis
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Naskah Drama 

Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

Narator: 

 

 

 

 

 

 

A. Subarjo : “ Bung Hatta, anda dan bung Karno diminta hadir di panggung 

karena acara telah siap untuk dimulai”  

Hatta : “ baiklah kalau begitu mari kita jemput bung Karno, beliau masih 

di dalam kamarnya” 

A. Subarjo : “ mari bung” 

Hatta : “(mengetuk pintu kamar Ir. Soekarno) bung karno. Apakah anda 

sudah siap?waktunya hampir tiba” 

Ir. Soekarno : “(keluar dari kamar) ya bung Hatta, saya sudah siap, mari kita 

segera ke depan saja” 

Narator: 

 

 

 

 

Ir. Soekarno : “ Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta Saudara hadir di 

sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. 

Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang, untuk 

kemerdekaan tanah air kita. Bahkan, telah beratus-ratus tahun. 

Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada 

naiknya, ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-

cita. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan 

sendiri, akan dapat berdiri dengan kekuatannya. Maka kami, tadi 

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi banyak orang berkumpul di 

kediaman Sukarno, yaitu di jalan Pegangsaan Timur no.56. sebelumny 

mereka merencanakan pembacaan proklamasi di lapangan Ikada, namun 

lapangan tersebut dijaga ketat oleh tentara Jepang. Mereka adalah rakyat dan 

para pemuda. Sekitar pukul 10.00 acara proklamasi siap dimulai. 

Ir. Sukarno didampingi Drs. Mohammad Hatta segera menuju 

panggung proklamasi. Ir. Soekarno bertugas untuk membacakan proklamasi dan 

berpidato di depan para hadirin 
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malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka 

rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia 

sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk 

menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara! Dengan ini kami 

menyatakan kebulatan tekad itu. Proklamasi Kami bangsa 

Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekusaan d.l.l., 

diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang 

sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ’05 Atas 

nama Bangsa Indonesia Sukarno/Hatta. Demikianlah Saudara-

saudara! Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi 

yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita 

menyusun negara kita! Negara merdeka, negara Republik Indonesia 

merdeka, kekal, dan abadi. Insya’ Allah, Tuhan memberkati 

kemerdekaan kita itu.” 

Narrator: 

 

 

 

 

 

 

 

Hatta : (berjabat tangan dengan Ir. Soekarno) “selamat bung, pada 

akhirnya lita semua bisa melaksanakan proklamasi ini dengan 

lancar”.  

Ir. Soekarno : “ sama-sama bung Hatta, semua ini atas kerjasama kita semua 

Sayuti melik : “ Selamat kepada anda berdua, sang proklamator, semoga kita 

bangsa ini bisa bangkit kembali” 

Hatta : “ benar, ini sudah menjadi tugas kita semua untuk menjaga dan 

mengisi kemerdekaan agar tidak jatuh ke Negara lain kembali” 

Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, upacara dilanjutkan dengan 

pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan 

oleh S. Suhud dan Cudanco Latif, serta diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera 

Merah Putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Sukarno. Pada saat Sang Saka Merah 

Putih dikibarkan, tanpa ada yang memberi aba-aba, para hadirin menyanyikan 

lagu Indonesia Raya. 
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A. Subarjo : “ Sudah seharusnya kami sebagai pemuda, meneruskan 

perjuangan dari para pendahulu kami” 

S. Melik : “ saya setuju sekali bung Subarjo” 

Narrator: 

 

 

 

 

 

 

(Sumber Buku Sejarah Kemerdekaan Indonesia dengan beberapa penyesuaian)  

Peristiwa yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia ini berlangsung 

sekitar satu jam. Meski sangat sederhana, namun upacara itu dilakukan penuh 

kehikmatan. Peristiwa itu membawa perubahan yang luar biasa dalam 

kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. 

Bangsa baru telah lahir. 
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LAMPIRAN 4 

DATA  

HASIL PENELITIAN 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS I  

No Indikator 
Tingkat Kemampuan 

1 2 3 4 

1 keterampilan membuka pelajaran   √  

2 keterampilan Menjelaskan.   √  

3 Keterampilan Memberikan pertanyaan  √   

4 Keterampilan membimbing kelompok kecil dan 

perorangan. 
  √  

5 Keterampilan mengadakan variasi.   √  

6 Keterampilan memberi penguatan.   √  

7 Keterampilan mengelola kelas.  √   

8 Keterampilan menerapkan model pembelajaran 

bermain peran 
  √  

9 Keterampilan menutup pelajaran   √  

Jumlah skor 25 

 Baik 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 14 Mei 2011 

Observer,  

 

   

Skor Nilai Ketuntasan 

29,75 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik Tuntas 

22,5 ≤ skor < 29,75 Baik Tuntas 

15,25 ≤ skor < 22,5 Cukup Tidak tuntas 

9 ≤ skor < 15,25 Kurang Tidak tuntas 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS II 

No Indikator 
Tingkat Kemampuan 

1 2 3 4 

1 Keterampilan membuka pelajaran    √ 

2 Keterampilan Menjelaskan.   √  

3 Keterampilan Memberikan pertanyaan   √   

4 Keterampilan membimbing kelompok kecil dan 

perorangan. 

  √  

5 Keterampilan mengadakan variasi.   √  

6 Keterampilan memberi penguatan.   √  

7 Keterampilan mengelola kelas.   √  

8 Keterampilan menerapkan model pembelajaran 

bermain peran 

   √ 

9 Keterampilan menutup pelajaran   √  

Jumlah skor  28 

 Baik  

 

 

Semarang 21 Mei 2011 

 Observer,  

 

Skor Nilai Ketuntasan 

29,75 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik Tuntas 

22,5 ≤ skor < 29,75 Baik Tuntas 

15,25 ≤ skor < 22,5 Cukup Tidak tuntas 

9 ≤ skor < 15,25 Kurang Tidak tuntas 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

SIKLUS III 

No Indikator 
Tingkat Kemampuan 

1 2 3 4 

1 keterampilan membuka pelajaran    √ 

2 keterampilan Menjelaskan.    √ 

3 Keterampilan Memberikan pertanyaan    √  

4 Keterampilan membimbing kelompok kecil dan 

perorangan. 

   √ 

5 Keterampilan mengadakan variasi.   √  

6 Keterampilan memberi penguatan.    √ 

7 Keterampilan mengelola kelas.   √  

8 Keterampilan menerapkan model pembelajaran 

bermain peran 

   √ 

9 Keterampilan menutup pelajaran   √  

Jumlah skor  32 

  Sangat Baik  

 

 

Semarang 28 Mei 2011 

 Observer,  

 

Skor Nilai Ketuntasan 

29,75 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik Tuntas 

22,5 ≤ skor < 29,75 Baik Tuntas 

15,25 ≤ skor < 22,5 Cukup Tidak tuntas 

9 ≤ skor < 15,25 Kurang Tidak tuntas 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VA  

SD TAMBAKAJI 01 

NO NAMA JENIS 
KELAMIN 

1 M. Kholil L 
2 Diyah Khulaifah D. P 
3 Febrian Dimas L 
4 Ihya Latifah T. P 
5 Yusuf Busron L 
6 Andrian Riski M. L 
7 Andrianto H. L 
8 Arif Ivan Nanda L 
9 Arina Fitria F. P 
10 Boby Neva T. N L 
11 Catur Indra W. L 
12 Catur Teguh J. L 
13 Deni Anang P. L 
14 Elian Anindia P. P 
15 Falah Hikamudin A. L 
16 Galang Bayu Aji L 
17 Ikhalsul Agung L 
18 Indah Nur Astuti P 
19 Intan Kusuma Ratna P 
20 Ismi Novita N. A P 
21 Krisdarmawan L 
22 Kurniawan Febrian L 
23 David Alvian W. L 
24 M. Dinurohman L 
25 Mashi Rofida P 
26 Mergy Victoria F P 
27 Noviacecelia M P 
28 Panji Putra Pangestu L 
29 Rahmat Firmansyah L 
30 Risa Aprilia P 
31 Rizal Ibrahim L 
32 Seto Dwi Purnama L 
33 Vivi Wijayanti P 
34 Wahid Aziz L 
35 Yusuf Asani Saina L 
36 Dian Pratiwi P 
37 Richo Meleano A.Y L 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

 

 

No Nama siswa Indikator Jumlah Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 
1 M. Kholil 2 1 1 2 3 3 2 14 Cukup 
2 Diyah Khulaifah  3 1 3 3 2 3 3 18 Baik 
3 Febrian Dimas 3 1 2 2 3 4 3 18 Baik 
4 Ihya Latifah T. 3 1 2 2 2 3 3 16 Cukup 
5 Yusuf Busron 3 1 1 2 2 4 2 15 Cukup 
6 Andrian Riski M. 3 1 3 2 2 3 3 17 Cukup 
7 Andrianto H. 2 2 2 1 2 1 3 13 Cukup 
8 Arif Ivan Nanda 3 2 3 2 2 4 4 20 Baik 
9 Arina Fitria F. 3 1 2 2 3 4 4 19 Baik 
10 Boby Neva T. N 3 3 2 2 3 3 3 19 Baik 
11 Catur Indra W. 3 1 2 3 3 4 2 18 Baik 
12 Catur Teguh J. 1 3 3 1 2 3 3 16 Cukup 
13 Deni Anang P. 3 1 1 2 2 3 3 15 Cukup 
14 Elian Anindia P. 3 2 2 2 2 4 3 18 Baik 
15 Falah Hikamudin A 3 3 2 2 2 3 3 18 Baik 
16 Galang Bayu Aji 3 2 2 1 1 2 3 14 Cukup 
17 Ikhalsul Agung 3 2 2 2 1 3 3 16 Cukup 
18 Indah Nur Astuti 3 2 3 3 3 4 4 22 Baik 
19 Intan Kusuma R. 3 3 3 1 1 4 4 19 Baik 
20 Ismi Novita N. A 3 3 2 1 1 3 3 16 Cukup 
21 Krisdarmawan 3 1 2 2 2 4 3 17 Cukup 
22 Kurniawan Febrian 3 2 2 3 3 2 2 17 Cukup 
23 David Alvian W. 3 1 2 2 2 2 2 14 Cukup 
24 M. Dinurohman 3 1 1 2 2 3 3 15 Cukup 
25 Mashi Rofida 3 2 3 3 2 4 3 20 Baik 
26 Mergy Victoria F 3 2 3 2 2 3 3 18 Baik 
27 Noviacecelia M 3 1 1 3 3 4 2 17 Cukup 
28 Panji Putra P. 3 1 2 1 2 2 3 14 Cukup 
29 Rahmat Firmansyah 3 2 3 1 2 3 3 17 Cukup 
30 Risa Aprilia 3 1 3 3 3 3 3 19 Baik 
31 Rizal Ibrahim 1 1 3 2 3 3 2 15 Cukup 
32 Seto Dwi Purnama 3 1 2 2 3 3 2 16 Cukup 
33 Vivi Wijayanti 3 1 2 1 1 3 3 14 Cukup 
34 Wahid Aziz 3 1 1 2 2 3 4 16 Cukup 
35 Yusuf Asani Saina 3 1 1 2 1 3 2 13 Cukup 
36 Dian Pratiwi 3 1 2 2 3 3 4 18 Baik 
37 Richo Meleano A.Y 3 1 2 4 3 3 3 19 Baik 

Jumlah 105 57 78 75 81 116 108 620  
Rata-rata 2,84 1,54 2,10 2,02 2,18 3,13 2,91 16,75 Cukup 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

 

No Nama siswa Indikator Jumlah Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 
1 M. Kholil         
2 Diyah Khulaifah  3 2 3 3 3 3 3 20 Baik 
3 Febrian Dimas 3 1 1 2 3 3 3 16 Cukup 
4 Ihya Latifah T. 4 2 3 2 3 3 3 20 Baik 
5 Yusuf Busron 2 1 2 3 3 3 3 17 Cukup 
6 Andrian Riski M. 2 1 3 2 2 3 3 16 Cukup 
7 Andrianto H. 1 2 3 1 3 3 3 16 Cukup 
8 Arif Ivan Nanda 4 1 3 3 3 4 4 22 Baik 
9 Arina Fitria F. 3 3 3 2 3 3 3 20 Baik 

10 Boby Neva T. N 3 1 3 4 3 3 4 21 Baik 
11 Catur Indra W. 4 1 3 3 3 2 4 20 Baik 
12 Catur Teguh J. 1 3 3 1 3 4 3 18 Baik 
13 Deni Anang P. 2 1 2 2 3 4 2 16 Cukup 
14 Elian Anindia P. 3 3 3 2 3 3 3 20 Baik 
15 Falah Hikamudin  2 3 2 4 3 2 4 20 Baik 
16 Galang Bayu Aji 2 3 2 1 3 2 2 15 Cukup 
17 Ikhalsul Agung 2 3 2 2 3 2 3 17 Cukup 
18 Indah Nur Astuti 3 1 3 3 2 4 3 19 Baik 
19 Intan Kusuma R 3 3 3 2 3 3 3 20 Baik 
20 Ismi Novita N. A 4 3 3 2 3 3 3 21 Baik 
21 Krisdarmawan 2 1 1 4 3 4 3 18 Baik 
22 Kurniawan Febrian 3 2 3 1 3 3 3 18 Baik 
23 David Alvian W. 2 1 2 3 3 2 3 16 Cukup 
24 M. Dinurohman 2 1 1 2 2 2 3 13 Cukup 
25 Mashi Rofida 4 3 4 2 3 3 4 23 Baik 
26 Mergy Victoria F 3 2 2 2 3 3 3 18 Baik 
27 Noviacecelia M 3 3 3 2 3 3 3 20 Baik 
28 Panji Putra P. 1 2 2 1 3 3 3 15 Cukup 
29 Rahmat Firmansyah 2 2 3 1 3 2 3 16 Cukup 
30 Risa Aprilia 3 2 3 2 3 3 3 19 Baik 
31 Rizal Ibrahim          
32 Seto Dwi Purnama 3 3 2 1 2 3 3 17 Cukup 
33 Vivi Wijayanti 3 2 3 2 3 2 4 19 Baik 
34 Wahid Aziz 2 1 2 3 3 2 4 17 Cukup 
35 Yusuf Asani Saina 2 1 1 1 1 4 2 12 Cukup 
36 Dian Pratiwi 4 1 3 3 2 4 4 21 Baik 
37 Richo Meleano A.Y 3 1 3 4 3 3 4 21 Baik 

Jumlah 93 66 88 78 98 103 111 637  
Rata-rata 2,65 1,88 2,51 2,22 2,8 2,94 3,17 18,2 Baik 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

No Nama siswa Indikator Jumlah Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 
1 M. Kholil          
2 Diyah Khulaifah  3 2 3 3 4 4 3 22 Baik 
3 Febrian Dimas 2 1 2 3 3 3 2 16 Cukup 
4 Ihya Latifah T. 3 2 3 3 4 3 3 21 Baik
5 Yusuf Busron 3 1 2 3 3 4 3 19 Baik
6 Andrian Riski M. 3 2 3 3 3 4 3 21 Baik
7 Andrianto H. 2 2 3 3 3 3 3 19 Baik 
8 Arif Ivan Nanda 4 1 4 3 4 4 4 24 Sangat Baik 
9 Arina Fitria F. 4 2 3 4 3 4 4 24 Sangat Baik 
10 Boby Neva T. N 3 2 3 4 3 4 3 22 Baik 
11 Catur Indra W. 4 2 2 3 3 3 3 20 Baik 
12 Catur Teguh J. 2 2 3 2 2 3 2 16 Cukup 
13 Deni Anang P. 3 1 2 2 3 4 3 18 Baik 
14 Elian Anindia P. 4 3 3 4 4 3 3 24 Sangat Baik 
15 Falah Hikamudin  4 3 4 3 3 3 4 24 Sangat Baik 
16 Galang Bayu Aji 3 3 2 3 4 3 3 21 Baik 
17 Ikhalsul Agung 3 3 3 3 4 3 3 22 Baik 
18 Indah Nur Astuti 4 2 4 4 4 4 3 25 Sangat Baik 
19 Intan Kusuma R 4 3 4 3 3 4 3 24 Sangat Baik 
20 Ismi Novita N. A 4 2 3 3 4 3 3 22 Baik
21 Krisdarmawan 3 1 2 3 3 4 3 19 Baik
22 Kurniawan Febrian 3 3 4 3 4 3 3 23 Baik 
23 David Alvian W. 3 2 3 2 3 3 3 19 Baik 
24 M. Dinurohman 3 1 2 3 3 3 2 17 Cukup 
25 Mashi Rofida 4 2 3 4 4 4 3 24 Sangat Baik 
26 Mergy Victoria F 3 3 3 2 3 3 3 20 Baik 
27 Noviacecelia M 3 2 3 3 4 4 3 22 Baik 
28 Panji Putra P. 2 1 2 3 3 3 3 17 Cukup 
29 Rahmat F. 2 3 3 3 3 2 3 19 Baik 
30 Risa Aprilia 3 3 3 4 4 4 3 24 Sangat Baik 
31 Rizal Ibrahim 3 2 2 2 3 3 3 18 Baik 
32 Seto Dwi P          
33 Vivi Wijayanti 3 2 2 3 4 2 4 20 Baik 
34 Wahid Aziz          
35 Yusuf Asani S. 2 1 1 1 1 4 3 13 Cukup 
36 Dian Pratiwi 4 2 3 4 2 4 4 23 Baik 
37 Richo Meleano A. 3 3 3 4 4 3 4 24 Baik 

Jumlah 106 70 95 103 112 115 105 706  
Rata-rata 3,12 2,06 2,79 3,03 3,29 3,38 3,08 20,76 Baik 
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Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 M. Kholil 55 Tidak Tuntas  
2 Diyah Khulaifah D. 70 Tuntas  
3 Febrian Dimas 50 Tidak Tuntas 
4 Ihya Latifah T. 55 Tidak Tuntas 
5 Yusuf Busron 60 Tuntas  
6 Andrian Riski M. 70 Tuntas 
7 Andrianto H. 50 Tidak Tuntas 
8 Arif Ivan Nanda 75 Tuntas 
9 Arina Fitria F. 80 Tuntas 

10 Boby Neva T. N 50 Tidak Tuntas 
11 Catur Indra W. 55 Tidak Tuntas 
12 Catur Teguh J. 55 Tidak Tuntas 
13 Deni Anang P. 40 Tidak Tuntas 
14 Elian Anindia P. 75 Tuntas 
15 Falah Hikamudin A. 70 Tuntas 
16 Galang Bayu Aji 45 Tidak Tuntas 
17 Ikhalsul Agung 55 Tidak Tuntas 
18 Indah Nur Astuti 80 Tuntas 
19 Intan Kusuma Ratna 90 Tuntas 
20 Ismi Novita N. A 75 Tuntas  
21 Krisdarmawan 65 Tuntas  
22 Kurniawan Febrian 60 Tuntas  
23 David Alvian W. 55 Tidak Tuntas 
24 M. Dinurohman 65 Tuntas  
25 Mashi Rofida 90 Tuntas  
26 Mergy Victoria F 80 Tuntas  
27 Noviacecelia M 75 Tuntas  
28 Panji Putra Pangestu 60 Tuntas  
29 Rahmat Firmansyah 50 Tidak Tuntas 
30 Risa Aprilia 60 Tuntas  
31 Rizal Ibrahim 60 Tuntas  
32 Seto Dwi P 70 Tuntas  
33 Vivi Wijayanti 65 Tuntas  
34 Wahid Aziz 60 Tuntas  
35 Yusuf Asani Saina 50 Tidak Tuntas 
36 Dian Pratiwi 70 Tuntas  
37 Richo Meleano A.Y 70 Tuntas  
 Jumlah  2360  
 Rata-rata 63,78  
 Persentase ketuntasan klasikal 64,86%  
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Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

No Nama Siswa 
 Nilai Keterangan 

1 M. Kholil   
2 Diyah Khulaifah D. 50 Tidak Tuntas  
3 Febrian Dimas 40 Tidak Tuntas 
4 Ihya Latifah T. 70 Tuntas 
5 Yusuf Busron 75 Tuntas  
6 Andrian Riski M. 65 Tuntas 
7 Andrianto H. 70 Tuntas 
8 Arif Ivan Nanda 85 Tuntas 
9 Arina Fitria F. 85 Tuntas 

10 Boby Neva T. N 75 Tuntas 
11 Catur Indra W. 55 Tidak Tuntas 
12 Catur Teguh J. 60 Tuntas 
13 Deni Anang P. 65 Tuntas 
14 Elian Anindia P. 75 Tuntas 
15 Falah Hikamudin A. 85 Tuntas 
16 Galang Bayu Aji 55 Tidak Tuntas 
17 Ikhalsul Agung 70 Tuntas 
18 Indah Nur Astuti 90 Tuntas 
19 Intan Kusuma Ratna 85 Tuntas 
20 Ismi Novita N. A 85 Tuntas  
21 Krisdarmawan 50 Tidak Tuntas
22 Kurniawan Febrian 85 Tuntas  
23 David Alvian W. 80 Tuntas 
24 M. Dinurohman 55 Tidak Tuntas
25 Mashi Rofida 95 Tuntas  
26 Mergy Victoria F 70 Tuntas  
27 Noviacecelia M 80 Tuntas  
28 Panji Putra Pangestu 55 Tidak Tuntas 
29 Rahmat Firmansyah 40 Tidak Tuntas 
30 Risa Aprilia 85 Tuntas  
31 Rizal Ibrahim    
32 Seto Dwi P 70 Tuntas  
33 Vivi Wijayanti 75 Tuntas  
34 Wahid Aziz 55 Tidak Tuntas 
35 Yusuf Asani Saina 70 Tuntas 
36 Dian Pratiwi 50 Tidak Tuntas 
37 Richo Meleano A.Y 80 Tuntas  

 Jumlah  2435  
 Rata-rata 69,57  
 Persentase ketuntasan klasikal 71,43%  
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Hasil Belajar Siswa Siklus III 

 

No Nama Siswa 
 Nilai Keterangan 

1 M. Kholil   
2 Diyah Khulaifah D. 70 Tuntas  
3 Febrian Dimas 75 Tuntas 
4 Ihya Latifah T. 65 Tuntas 
5 Yusuf Busron 75 Tuntas  
6 Andrian Riski M. 70 Tuntas 
7 Andrianto H. 75 Tuntas 
8 Arif Ivan Nanda 85 Tuntas 
9 Arina Fitria F. 80 Tuntas 

10 Boby Neva T. N 70 Tuntas 
11 Catur Indra W. 65 Tuntas 
12 Catur Teguh J. 55 Tidak Tuntas 
13 Deni Anang P. 50 Tidak Tuntas 
14 Elian Anindia P. 85 Tuntas 
15 Falah Hikamudin A. 85 Tuntas 
16 Galang Bayu Aji 60 Tuntas 
17 Ikhalsul Agung 75 Tuntas 
18 Indah Nur Astuti 90 Tuntas 
19 Intan Kusuma Ratna 90 Tuntas 
20 Ismi Novita N. A 80 Tuntas  
21 Krisdarmawan 70 Tuntas 
22 Kurniawan Febrian 85 Tuntas  
23 David Alvian W. 80 Tuntas 
24 M. Dinurohman 70 Tuntas 
25 Mashi Rofida 95 Tuntas  
26 Mergy Victoria F 75 Tuntas  
27 Noviacecelia M 80 Tuntas  
28 Panji Putra Pangestu 70 Tuntas  
29 Rahmat Firmansyah 65 Tuntas 
30 Risa Aprilia 85 Tuntas  
31 Rizal Ibrahim 75  Tuntas 
32 Seto Dwi P   
33 Vivi Wijayanti 75 Tuntas  
34 Wahid Aziz   
35 Yusuf Asani Saina 55 Tidak Tuntas 
36 Dian Pratiwi 70 Tuntas  
37 Richo Meleano A.Y 85 Tuntas  

 Jumlah  2535  
 Rata-rata 74,56  
 Persentase ketuntasan klasikal 91,18%  
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Data  Observer  Yang Membantu Dalam Penelitian  
Siklus I 

1. Muhammad Efendi 
NIM: 1402407002 

2. Sri Murtini 
NIM: 1402407040 

3. Ayun Afroh 
NIM: 1402407041 

4. Natalina Tri Mardiyati 
NIM: 1402407162 

5. Lasmina Th.A,Ma.Pd  
NIP: 19530107 197701 2 001 

 
Siklus II 

1. Muhammad Efendi 
NIM: 1402407002 

2. Nia Dyah K 
NIM: 1402407138 

3. Ayun Afroh 
NIM: 1402407041 

4. Natalina Tri Mardiyati 
NIM: 1402407162 

5. Lasmina Th.A,Ma.Pd  
NIP: 19530107 197701 2 001 

 
Siklus III 

1.  Muhammad Efendi 
NIM: 1402407002 

2. Sri Murtini 
NIM: 1402407155 

3. Ayun Afroh 
NIM: 1402407041 

4. Natalina Tri Mardiyati 
NIM: 1402407162 

5. Lasmina Th.A,Ma.Pd  
NIP: 19530107 197701 2 001 
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LAMPIRAN 5 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
Kampus Sekaran  Gd. A2 telp. 8508019, fax (024) 8508019 Gunungpati  

Semarang. 

Nomor  : 460/H37.1.1/PP/2011 

Hal  : Permohonan  Ijin Penelitian 

 

Yth. Kepala SD Tambakaji 01  

Jln. Raya Walisongo Kota Semarang 

Di Semarang 

 

Dengan hormat,  

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/ 

Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut: 

Nama  : Nurul Nafida 

NIM :  1402407007 

Prodi :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 

Judul :  Penerapan Model Pembelajaran Bermain Peran untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa Keas VA 

SD Tambakaji01 Semarang 

Waktu  : 7 Mei 2011 sampai 28 Meii 2011  

 

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. 

 

       Semarang, 5 Mei 2011  

 

      

  
 

FM-05-AKD-24 REV 0 
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LAMPIRAN 6 

FOTO-FOTO PENELITIAN 
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FOTO KEGIATAN 

 

Gambar 1. Guru memimpin doa 

 

Gambar 2. Guru Menjelaskan Materi  
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Gambar 3. Guru Menjelaskan urutan adegan  

 

 

Gambar 4. Siswa berlatih dengan kelompok  



190 
 

 
 

 

Gambar 5. Guru membimbing siswa dalam keompok 

 

Gambar 5. Guru membimbing siswa bermain peran  
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Gambar 7. Guru membimbing didskusi kelas 

 

Gambar 8. Siswa mengerjakan evaluasi 

 


