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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Profil SMP Stella Matutina 

Penelitian ini dilakukan di SMP Stella Matutina Salatiga. SMP Stella 

Matutina berdiri sejak Juli 1953, yang merupakan salah satu sekolah di bawah 

naungan Yayasan Pendidikan Masudirini. Lokasi sekolah ini terletak di Jl. 

Diponegoro no. 53 atau depan kampus Universitas Kristen Satya Wacana 

(UKSW). 

SMP Stella Matutina merupakan Sekolah Standar Nasional (SSN) dengan 

terakreditasi A, yang mempunyai visi dan misi sekolah sebagai berikut: 

a. Visi SMP Stella Matutina 

Terwujudnya manusia yang berkualitas dan berkepribadian utuh yang 

mencintai alam ciptaan Allah, sesama dan bangsa. 

Indikator: 

1) Unggul hidup rohani 

2) Unggul dalam prestasi akademis 

3) Unggul dalam moral emosional/ sikap dan perilaku 

4) Unggul dalam kegiatan keolahragaan 

5) Unggul dalam kegiatan kesenian 

6) Unggul dalam kenyamanan lingkungan sekolah yang kondusif 

7) Unggul dalam kepercayaan terhadap masyarakat. 
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b. Misi SMP Stella Matutina 

1) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan 

mencintai Tuhan, serta sesama ciptaanNya 

2) Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk 

mengoptimalkan potensi akademik yang dimiliki siswa 

3) Menciptakan suasana yang mengutamakan nilai-nilai manusiawi, 

menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan memiliki budi pekerti yang 

luhur 

4) Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk berprestasi di bidang 

olahraga 

5) Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk berprestasi di bidang 

seni 

6) Menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, bersih, dan indah 

7) Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk 

mengoptimalkan potensi akademik dan non akademik. 

SMP Stella Matutina memiliki bangunan dan halaman yang cukup luas dan 

tertata rapi, nyaman, bersih dan hijau yang sangat mendukung suasana belajar 

siswa. Selain itu untuk menunjang proses pembelajaran, juga dimiliki sarana 

prasarana yang sesuai dengan kebutuhan siswa, misalnya laboratorium kimia, 

laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan lain-lain. Adapun data 

bangunan SMP Stella Matutina dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.1 

Data Bangunan SMP Stella Matutina Salatiga Tahun 2012/2013 

No Jenis Ruang Jumlah Luas 

Bangunan 

Keadaan 

Baik RR RB 

1.  Ruang Teori/ 

Kelas 

15 840 V - - 

2.  Laboratorium 

Kimia 

1 120 V - - 

3.  Laboratorium 

Bahasa 

1 112 V - - 

4.  Laboratorium 

Komputer 

1 112 V - - 

5.  Ruang 

Perpustakaan 

1 66 V - - 

6.  Ruang Serba 

Guna 

1 84 V - - 

7.  Ruang UKS 2 20 V - - 

8.  Ruang Praktik 

Kerja 

1 56 V - - 

9.  Koperasi 1 28 V - - 

10.  Ruang BK 1 28 V - - 

11.  Ruang Kepala 

Sekolah 

1 24 V - - 

12.  Ruang Guru 1 56 V - - 

13.  Ruang TU 1 56 V - - 

14.  Ruang OSIS 1 12 V - - 

15.  Kamar 

Mandi/WC Guru 

2 16 V - - 

16.  Kamar 

Mandi/WC Siswa 

13 58 V - - 

17.  Gudang 2 16 V - - 

18.  Ruang Ibadah 1 36 V - - 

19.  Rumah Penjaga 

Sekolah 

1 4 V - - 

20.  Ruang Pusat 

Belajar 

Guru/Olahraga 

1 1.734 V - - 

Ditinjau dari kuantitas dan kualitas guru dan karyawan, SMP Stella 

Matutina Salatiga mempunyai 27 orang guru dan 10 orang karyawan. Guru-guru 

yang mengajar di SMP Stella Matutina Salatiga sebagian besar sudah pegawai 
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negeri meskipun ada guru yang masih wiyata bakti, yaitu dengan rincian 24 guru 

sudah pegawai negeri dan 3 guru masih wiyata bakti. Guru-guru tersebut 

berkompeten dalam bidangnya yang dibuktikan dengan banyaknya guru-guru di 

SMP Stella Matutina Salatiga yang pendidikan terakhirnya adalah Sarjana (S1) 

atau bahkan ada yang Pasca Sarjana (S2). Berikut ini adalah tabel jumlah guru 

SMP Stella Matutina Salatiga berdasarkan pendidikan terakhirnya. 

Tabel 4.2 

Jumlah Guru SMP Stella Matutina Salatiga 

Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Jabatan Pendidikan Terakhir 

S2 S1 D3 D2 

1.  Kepala Sekolah - 1 - - 

2.  Wakil Kepala 

Sekolah 

- 1 - - 

3.  Guru 1 23 1 2 

Jumlah 1 (3,4 %) 25 (86,2 %) 1 (3,4 %) 2 (7 %) 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat disusun tugas mengajar guru sesuai 

dengan latar belakang pendidikan (keahlian) sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Tugas mengajar guru sesuai dengan latar belakang pendidikan 

(keahlian) 

No.  

 

 

 

Guru 

Jumlah guru dengan latar 

belakang pendidikan 

sesuai dengan tugas 

mengajar 

Jumlah guru dengan 

latar belakang 

pendidikan yang 

TIDAK sesuai dengan 

tugas mengajar 

 

 

 

 

Juml

ah D1/

D2 

D3/

Sar

mud 

S1/

D4 

S2/

S3 

D1/

D2 

 

D3/

Sar

mud 

S1/

D4 

S2/

S3 

1.  IPA   3 1      

2.  Matematika   4       

3.  Bahasa 

Indonesia 

  3       

4.  Bahasa 

Inggris 

  3       

5.  Pendidikan 

Agama 

 1        

6.  IPS   3       

7.  Penjasorkes   1       

8.  Seni Budaya   1       

9.  PKn   1       

10.  TIK/ 

Keterampilan 

  1       

11.  BK   1       

12.  Lainnya: .... 

Bahasa Jawa 

Komputer 

Elektronika 

Seni Tari 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

      

 Jumlah 2 1 23 1     27 

Apabila dilihat dari tugas mengajar guru sesuai dengan latar belakang 

pendidikan (keahlian) diketahui bahwa jumlah guru di SMP Stella Matutina 

Salatiga yang pendidikan terakhirnya S2 ada 1 orang yaitu guru yang mengajar 

dalam bidang IPA, guru yang pendidikan terakhirnya S1 sebanyak 23 orang yaitu 

guru yang mengajar dalam bidang IPA, matematika, bahasa indonesia, bahasa 



56 
 

inggris, IPS, penjasorkes, seni budaya, PKn, TIK/ Keterampilan, BK, komputer, 

dan elektronika, sedangkan guru yang pendidikan terakhirnya D3 ada 1 orang 

yaitu guru yang mengajar dalam bidang pendidikan agama, dan guru yang 

pendidikan terakhirnya D2 ada 2 orang yaitu guru yang mengajar dalam bidang 

bahasa jawa dan seni tari. 

SMP Stella Matutina Salatiga mempunyai kelas sebanyak 15 kelas, dengan 

jumlah siswa sebanyak 467 siswa. Berikut ini tabel jumlah siswa tiap kelasnya 

pada tahun 2012/2013 semester 1: 

Tabel 4.4 

Jumlah Siswa SMP Stella Matutina Salatiga 

Dari Kelas VII s/d IX Pada Tahun 2012/2013 

No Kelas Jumlah Siswa 

1.  VII A 35 

2.  VII B 29 

3.  VII C 36 

4.  VII D 38 

5.  VII E 35 

6.  VIII A 28 

7.  VIII B 28 

8.  VIII C 30 

9.  VIII D 30 

10.  VIII E 30 

11.  IX A 30 

12.  IX B 30 

13.  IX C 28 

14.  IX D 30 

15.  IX E 30 

Jumlah 467 

4.2. Kondisi Awal Penelitian (Pra Siklus) 

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di kelas VII B di SMP Stella 

Matutina Salatiga, pada waktu guru PKn mengajar dengan materi : Upaya 
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Penegakan HAM, dengan Standar Kompetensi : Menampilkan sikap positif 

terhadap perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), dan 

Kompetensi Dasar : Menghargai upaya penegakan HAM, ditemukan atau nampak 

bahwa guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga proses pembelajaran 

lebih terpusat pada guru, siswanya lebih banyak yang pasif. 

Saat guru sedang menjelaskan pelajaran di depan kelas, sebagian siswa (12 

siswa) 41,4% ada yang melakukan aktivitas sendiri seperti berbicara sendiri 

dengan teman sebelahnya, bermain pena dan penggaris. Hanya ada 4 siswa 

(13,8%) yang aktif bertanya atau aktif mencatat materi pelajaran pada saat guru 

menjelaskan di depan kelas. Siswa yang banyak pasif ini berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa yang sebagian besar belum mencapai nilai KKM ≥ 70. Hal itu 

ditunjukan dari hasil post test hanya 13 orang (44,8%) yang sudah mencapai 

KKM, sedangkan 16 orang (55,2%) belum mencapai KKM. Berikut adalah daftar 

nilai PKn pada tahap pra siklus siswa kelas VII B di SMP Stella Matutina 

Salatiga: 
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Tabel 4.5 

Daftar Nilai PKn pada Materi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi 

Manusia siswa Kelas VII B SMP Stella Matutina Salatiga Pada Tahap Pra 

Siklus  

No. Nama KKM Nilai Kriteria 

1.  AC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

78 Tuntas 

2.  ABC 60 Belum Tuntas 

3.  ADMS 68 Belum Tuntas 

4.  ASL 65 Belum Tuntas 

5.  AIB 40 Belum Tuntas 

6.  ASN 70 Tuntas 

7.  ASS 65 Belum Tuntas 

8.  AP 60 Belum Tuntas 

9.  BHTW 70 Tuntas 

10.  CC 85 Tuntas 

11.  DS 60 Belum Tuntas 

12.  DAS 65 Belum Tuntas 

13.  EASD 70 Tuntas 

14.  FNSP 78 Tuntas 

15.  FMIJ 48 Belum Tuntas 

16.  GYM 78 Tuntas 

17.  GCE 75 Tuntas 

18.  GC 70 Tuntas 

19.  IYPP 78 Tuntas 

20.  LWA 85 Tuntas 

21.  LST 65 Belum Tuntas 

22.  LC 62 Belum Tuntas 

23.  MBS 80 Tuntas 

24.  MKD 60 Belum Tuntas 

25.  PGGP 68 Belum Tuntas 

26.  REO 65 Belum Tuntas 

27.  RSO 70 Tuntas 

28.  TA. JP 68 Belum Tuntas 

29.  TM 60 Belum Tuntas 

Rata-Rata Nilai Klasikal 67,8  

Dilihat dari tabel 4.5 tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran pada 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada materi “ Perlindungan dan 
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Penegakan Hak Asasi Manusia” belum efektif karena masih banyak siswa yang 

belum tuntas hasil belajarnya. Dari tabel tersebut dapat di lihat bahwa siswa yang 

tuntas atau telah mencapai KKM dalam belajarnya sebanyak 13 siswa dengan 

prosentase 44,8 % dari 29 siswa, dan siswa yang belum tuntas atau belum 

mencapai KKM sebanyak 16 siswa dengan prosentase 55,2 %. 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VII B SMP Stella 

Matutina Salatiga Pada Pra Siklus 

No. Kategori Interval 

Nilai 

Jumlah Prosentase Keterangan 

1.  Sangat 

Baik 

 90 – 99 0 0% Tuntas 

2.  Baik 80 – 89 3 10,3% Tuntas 

3.  Cukup 70 – 79 10 34,5% Tuntas 

4.  Kurang ≤ 69 16 55,2% Belum Tuntas 

Jumlah 29 100% 

Nilai Rata-Rata 67,8 

Nilai Tertinggi 85 (2 siswa) atau 6,9% 

Nilai Terendah 40 (1 siswa) atau 3,4% 

Dilihat dari tabel diatas nampak bahwa pembelajaran yang dilakukan belum 

efektif dengan banyaknya siswa yang belum tuntas atau belum mencapai KKM 

yang sudah ditentukan yaitu ≥ 70. 

Diketahui siswa yang mendapat nilai antara 90-99 sebanyak 0 siswa dengan 

prosentase 0%, siswa yang mendapat nilai antara 80-89 sebanyak 3 siswa dengan 

prosentase 10,3%, untuk nilai antara 70-79 sebanyak 10 siswa dengan prosentase 

34,5%, dan siswa yang mendapatkan nilai ≤ 69 sebanyak 16 siswa dengan 

prosentase 55,2%. 
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Dari tabel tersebut maka dapat pula dijelaskan dalam bentuk diagram yaitu 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1 Grafik Diagram Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Siswa 

Pada Pra Siklus 

Berdasarkan data hasil belajar siswa yang sebagian besar belum mencapai 

KKM pada pra siklus, maka diadakan perbaikan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan sebuah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sesuai dengan rancangan 

penelitian yang telah diuraikan pada BAB III. Dalam penelitian ini digunakan 

metode Role Playing dalam pembelajaran PKn, agar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa yang akan dilakukan dalam dua siklus. 
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4.3. Hasil Penelitian 

4.3.1. Deskripsi Setiap Siklus 

4.3.1.1. Siklus I 

Tindakan perbaikan pembelajaran pada siklus I dilakukan dengan 

menerapkan metode Role Playing, yang dilaksanakan pada 17 April 2013 

(Pertemuan 1), dan 1 Mei 2013 (Pertemuan 2). Pada siklus ini dilakukan beberapa 

langkah untuk memperbaiki kondisi siswa yang masih kurang aktif dalam proses 

belajar serta membuat komunikasi dalam proses pembelajaran yang tidak hanya 

berpusat pada guru. Disamping itu juga untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

yang masih belum tuntas belajarnya atau belum mencapai KKM. Pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dengan menggunakan materi pokok 

“pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab”, dan standar kompetensi serta kompetensi dasarnya adalah 

sebagai berikut: 

Standar Kompetensi : menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan 

pendapat. 

Kompetensi Dasar : menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan 

pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. 

Dalam siklus I pelaksanaan pembelajaran difokuskan dengan penggunaan 

metode Role Playing, sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

VII B di SMP Stella Matutina Salatiga. Adapun tahapan-tahapannya sebagai 

berikut: 
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a. Perencanaan 

Setelah memperoleh informasi pada tahap observasi atau pra siklus, maka 

dilakukan diskusi dengan guru pengampu mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan SMP Stella Matutina yaitu Ibu Virene untuk menentukan 

materi yang akan digunakan dalam siklus I ini, serta alat penunjang lainnya yang 

akan digunakan. Pada siklus I persiapan yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu 

Virene adalah sebagai berikut: 

1.  Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi pokok 

Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan 

Bertangggung Jawab (RPP disajikan pada lampiran). Dengan langkah-langkah 

sesuai RPP yaitu sebagai berikut: 

Pertemuan I 

1) Kegiatan Awal 

Apersepsi 

a. Guru membuka pelajaran (mengucap salam pembuka) 

b. Guru memeriksa kehadiran siswa 

c. Guru memberikan pertanyaan tentang bentuk-bentuk kemerdekaan 

mengemukakan pendapat 

d. Guru menyampaikan indikator, dan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai 

2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi 
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a. Guru menjelaskan cakupan materi yaitu alasan pentingnya 

kemerdekaan mengemukakan pendapat dan ketentuan khusus 

tentang mengemukakan pendapat di muka umum. 

b. Guru memberikan peringatan, teguran, dan nasehat kepada siswa 

yang tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi. 

c. Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok (setiap kelompok terdiri 

atas 9-10 orang), 2 kelompok menjadi pendemo negatif dan positif, 

dan 1 kelompok menjadi pihak yang di demo. 

d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang diajarkan dan guru memberikan motivasi 

kepada siswa yang enggan bertanya dengan cara guru menunjuk 

siswa agar menjawab dan memberitahukan kepada siswa agar tidak 

malu bertanya. 

Elaborasi 

a. Siswa masuk dalam kelompok yang sudah ditentukan. 

b. Siswa dalam kelompok mempersiapkan buku yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. 

c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang hal-hal yang harus 

dikerjakan dalam proses pembelajaran. 

d. Siswa dalam kelompok membuat semua hal yang dipersiapkan untuk 

mengemukakan pendapat dalam bentuk demonstrasi. 

Konfirmasi 
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Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi dan 

dipresentasikan. 

3) Kegiatan Penutup 

a. Guru memberikan kesimpulan secara umum. 

b. Guru menyuruh siswa untuk mempelajari kembali peran masing-

masing kelompok. 

2. Menyiapkan materi yang akan disajikan pada siklus I yaitu dengan 

menggunakan powerpoint atau penayangan materi dengan menggunakan slide-

slide. 

3. Menyiapkan lembar observasi siklus I pertemuan I (lembar observasi disajikan 

pada lampiran). 

b. Pelaksanaan 

Pada awal pembelajaran, guru terlebih dahulu memberikan apersepsi dan 

memotivasi siswa serta mengemukakan tujuan pembelajaran kepada siswa. Guru 

dalam membuka pembelajaran mengawali dengan mengajukan pertanyaan kepada 

siswa, “siapa yang tahu, contoh dari bentuk-bentuk kemerdekaan mengemukakan 

pendapat?”. Salah seorang siswa menjawab bahwa contoh dari bentuk-bentuk 

kemerdekaan mengemukakan pendapat yaitu demonstrasi. Guru terus menggali 

keberanian siswa yang lain dengan menunjuk siswa agar menjawab, 

mengemukakan pendapat dan menanggapi pendapat siswa yang lain. Kemudian, 

guru menyampaikan kepada siswa bahwa pembelajaran akan berlangsung 

menggunakan metode Role Playing. Guru menjelaskan materi pelajaran yang 
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menjadi materi pokok atau pembahasan yaitu alasan pentingnya kemerdekaan 

mengemukakan pendapat dengan menggunakan powerpoint. 

Setelah guru menjelaskan materi lalu guru membagi siswa kedalam tiga 

kelompok. Setiap kelompok berjumlah 9-10 orang siswa. Pembagian kelompok 

berdasarkan penghitungan 1,2,3 dan siswa yang mendapatkan nomor 1 berkumpul 

menjadi kelompok 1 (demo negatif), kemudian siswa yang mendapatkan nomor 2 

berkumpul menjadi kelompok 2 (demo positif), dan siswa yang memperoleh 

nomor 3 berkumpul menjadi kelompok 3 (pihak yang di demo). Masing-masing 

kelompok kemudian menentukan ketua kelompoknya. Pada saat pembagian 

kelompok, siswa tampak ramai tetapi siswa merasa senang. Mereka sungguh 

bersemangat untuk melaksanakan bermain peran. Setelah siswa berada dalam 

kelompok masing-masing, guru menjelaskan langkah-langkah bermain peran. 

Langkah-langkah Role Playing sebagai berikut: (1) guru menerangkan atau 

menjelaskan gambaran jalan cerita yang akan diperankan serta peran yang akan 

dimainkan oleh siswa, (2) guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

didiskusikan kepada anggota kelompoknya mengenai hal-hal yang akan 

dipersiapkan untuk mengemukakan pendapat dalam bentuk demonstrasi, (3) guru 

mengawasi jalannya diskusi dan menjawab pertanyaan siswa yang kurang jelas 

mengenai tugasnya, (4) setelah selesai masing-masing kelompok menyampaikan 

hasil diskusi dan dipresentasikan, (5) guru memberikan kesimpulan secara umum 

dan guru menyuruh siswa untuk mempelajari kembali peran masing-masing 

kelompok yaitu : 

1. Demo negatif : tugas kelompok demo negatif adalah berdemo secara anarkhis 
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2. Demo positif : tugas kelompok demo positif adalah berdemo sesuai aturan, 

tidak merusak fasilitas negara. 

3. Pihak yang di demo : tugas kelompok pihak yang di demo adalah 

mengamankan apabila pendemo anarkhis, dan pihak DPR memberikan 

penjelasan kepada pendemo. 

c. Observasi 

Berdasarkan pengamatan pada diskusi role playing kelompok 1,2, dan 3 

terlihat bahwa siswa melakukan diskusi role playing cukup baik, karena semua 

kelompok dapat bekerja sama dan melakukan tugasnya dengan baik, tetapi masih 

ada beberapa siswa yang tidak ikut berdiskusi, tidak berinteraksi sesama anggota 

kelompok, kurang memperhatikan penjelasan guru, kurang berani untuk 

menjawab pertanyaan atau bertanya pada guru, kekompakan anggota dalam 

bekerja atau kemampuan siswa dalam menyajikan atau menyimpulkan hasil 

diskusi kelompok. 

Dari guru memulai pelajaran, dan saat guru mengajar sampai pada penutup, 

observer mengamati apa saja yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran 

tersebut. Hasil pengamatan tersebut diisikan pada lembar pengamatan atau lembar 

atau lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti. Adapun hasil observasi 

terhadap proses pembelajaran pada siklus I pertemuan I adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Siswa Kelas VII B SMP Stella Matutina 

Salatiga Pada Saat Proses Pembelajaran Siklus I Pertemuan I 

No Aspek yang dinilai Jumlah siswa Prosentase 

1.  Siswa memperhatikan penjelasan guru 21 75% 

2.  Siswa menjawab pertanyaan guru 10 35,7% 

3.  Interaksi sesama anggota kelompok 19 67,9% 

4.  Keberanian bertanya pada guru 4 14,3% 

5.  Kekompakan anggota dalam bekerja 

kelompok 

19 67,9% 

6.  Keaktifan dalam diskusi kelompok 25 89,3% 

7.  Kemampuan siswa dalam menyajikan 

atau menyampaikan hasil diskusi 

kelompok 

25 89,3% 

Rata – rata prosentase aktivitas siswa  62,8% 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas siswa pada 

siklus I pertemuan ke I cukup aktif tetapi masih ada yang masih rendah yaitu 

aspek pada keberanian bertanya pada guru dan menjawab pertanyaan guru. Hal itu 

ditunjukkan dengan rata-rata prosentase aktivitas belajar siswa pada proses 

pembelajaran pada siklus I pertemuan I mencapai 62,8%. Pada siklus I ini 

keaktifan siswa untuk menjawab pertanyaan guru prosentasenya 35,7% (10 siswa) 

dan memberikan pendapatnya terhadap materi yang diajarkan masih rendah 

ditunjukan hanya 4 siswa atau sebesar 14,3%. 

d. Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus I pertemuan I, 

kemudian guru bersama observer melakukan refleksi terhadap proses kegiatan 

pembelajaran. Refleksi ini digunakan sebagai bahan perbaikan pada siklus I. Hasil 
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refleksi menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan pada siklus I pertemuan I, 

kekurangan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tingkat keaktifan siswa cukup, sudah ada peningkatan dibandingkan pra siklus 

tetapi masih ada aspek keaktivan yang cukup rendah pada aspek keberanian 

bertanya pada guru dan aspek menjawab pertanyaan guru. Hal itu terlihat dari 28 

siswa kelas VII B SMP Stella Matutina Salatiga hanya 10 siswa atau sebesar 

35,7% siswa yang menjawab pertanyaan guru, dan 4 siswa atau sebesar 14,3 % 

yang memberikan pendapatnya ketika diberi kesempatan. 

Tindakan perbaikan yang akan dilakukan pada siklus I pertemuan II adalah: 

Guru memberikan motivasi dengan cara guru memberikan kebebasan kepada 

siswa tanpa rasa takut dan malu kepada siswa yang enggan bertanya dan 

menjawab pertanyaan mengenai hal-hal yang tidak jelas. 

Siklus I Pertemuan II 

a. Perencanaan 

Pada pertemuan kedua merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama, 

yaitu melaksanakan role playing untuk masing-masing kelompok. Sebelum 

pertemuan kedua, guru membuat rencana pembelajaran untuk tindakan perbaikan 

untuk siklus I pertemuan II yang masih menggunakan metode role playing 

sebagai berikut: 

1. Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi pokok 

“Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat” tepatnya pada materi Pentingnya 

Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan Bertangggung 
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Jawab (RPP disajikan pada lampiran). Dengan langkah-langkah sesuai RPP 

yaitu sebagai berikut: 

Pertemuan II 

1) Kegiatan Awal 

Apersepsi 

a. Guru membuka pelajaran (mengucap salam pembuka). 

b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 

c. Guru menyampaikan indikator, dan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan langkah-langkah metode Role Playing. 

b. Guru memberikan motivasi dengan cara guru memberikan 

kebebasan kepada siswa tanpa rasa takut dan malu kepada siswa 

yang enggan bertanya dan guru menjawab pertanyaan mengenai hal-

hal yang kurang jelas. 

c. Siswa menyiapkan peralatan dan kelengkapan yang akan digunakan. 

Elaborasi 

a. Siswa masuk dalam kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. 

b. Siswa dalam kelompok mempersiapkan peran yang akan 

diperagakan dalam Role Playing. 

c. Masing-masing siswa duduk di kelompoknya masing-masing dengan 

memperhatikan atau mengamati skenario yang sedang diperagakan. 
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Konfirmasi 

a. Pada waktu peragaan kelompok 1 dengan kelompok 3, kelompok 

yang tidak mengikuti peragaan yaitu kelompok 2 menilai hasil 

peragaan dari kelompok 1 dan 3, sedangkan kelompok 3 ikut menilai 

hasil peragaan kelompok 1. 

b. Kemudian peragaan selanjutnya yaitu kelompok 2 dengan kelompok 

3, kelompok yang menilai hasil peragaan dari kelompok 2 dan 3 yaitu 

kelompok 1 dan kelompok 3 juga menilai kelompok 2, sedangkan 

kelompok yang menilai hasil peragaan kelompok 3 yaitu kelompok 1 

dan 2. 

c. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil penilaiannya. 

3) Kegiatan Penutup 

a. Guru memberikan kesimpulan secara umum. 

b. Guru memberikan post tes (evaluasi siklus I). 

2. Menyiapkan peralatan dan kelengkapan yang akan digunakan dalam bermain 

peran. 

3. Menyiapkan lembar observasi siklus I pertemuan II (lembar observasi disajikan 

pada lampiran). 

4. Menyiapkan soal tes yang digunakan sebagai penguji seberapa besar 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan dengan menggunakan 

metode Role Playing (soal tes disajikan pada lampiran). 
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b. Pelaksanaan pembelajaran (tindakan perbaikan)  

Pada pertemuan kedua, saat guru masuk kelas siswa sudah siap untuk 

bermain peran, tetapi keadaan siswa sangat antusias karena siswa sudah tidak 

sabar untuk memainkan perannya masing-masing. Guru sedikit menjelaskan 

kembali langkah-langkah role playing yang sudah dibahas di pertemuan kemarin, 

kemudian guru memberikan motivasi dengan cara guru memberikan kebebasan 

kepada siswa tanpa rasa takut dan malu kepada siswa yang enggan bertanya dan 

guru menjawab pertanyaan mengenai hal-hal yang kurang jelas. Kemudian 

kelompok 1 dan kelompok 3 maju ke lapangan untuk memperagakan perannya 

sebagai demo positif, dan pihak yang di demo. Pada waktu peragaan kelompok 1 

dengan kelompok 3, kelompok yang tidak mengikuti peragaan yaitu kelompok 2 

(demo negatif) menilai hasil peragaan dari kelompok 1 dan 3, sedangkan 

kelompok 3 ikut menilai hasil peragaan kelompok 1. 

Kemudian peragaan selanjutnya yaitu kelompok 2 dengan kelompok 3, 

kelompok yang menilai hasil peragaan dari kelompok 2 dan 3 yaitu kelompok 1, 

dan kelompok 3 juga menilai kelompok 2, sedangkan kelompok yang menilai 

hasil peragaan kelompok 3 yaitu kelompok 1 dan 2. Di dalam peragaan guru 

memberikan arahan dan teguran kepada siswa yang tidak serius dalam bermain 

peran, sedangkan siswa yang malu mengeluarkan suaranya di berikan motivasi 

oleh guru. 

Pada akhir kegiatan pembelajaran siswa diberi tes untuk mengetahui hasil 

belajar pada siklus I pertemuan ke II. Adapun hasil belajar siswa kelas VII B di 

SMP Stella Matutina Salatiga adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VII B SMP Stella Matutina Salatiga 

Pada Siklus I 

NO NAMA NILAI Keterangan 

1.  AC 8,2 Tuntas 

2.  ABC 8,2 Tuntas 

3.  ADMS 7,4 Tuntas 

4.  ASL 5,9 Belum Tuntas 

5.  AIB 7,9 Tuntas 

6.  ASN 8,9 Tuntas 

7.  ASS 6,6 Belum Tuntas 

8.  AP 9,6 Tuntas 

9.  BHT.W 6,8 Belum Tuntas 

10.  CC 7,9 Tuntas 

11.  DS 7,5 Tuntas 

12.  DAS 7,8 Tuntas 

13.  EASD 8,3 Tuntas 

14.  FNSP 8,3 Tuntas 

15.  FMIJ 6,7 Belum Tuntas 

16.  GYM 6,8 Belum Tuntas 

17.  GCE 8,6 Tuntas 

18.  GC 8,4 Tuntas 

19.  IYPP 7,1 Tuntas 

20.  LWA 8,8 Tuntas 

21.  LST 5,4 Belum Tuntas 

22.  LC 8,2 Tuntas 

23.  MBS 8,8 Tuntas 

24.  MKD 6,1 Belum Tuntas 

25.  PGGP 8,0 Tuntas 

26.  REO 7,9 Tuntas 

27.  RSO 8,3 Tuntas 

28.  TA. JP 7,2 Tuntas 

29.  TM 8,7 Tuntas 

Berdasarkan dari tabel 4.8 tersebut dapat disusun frekuensi nilai hasil 

belajar siswa kelas VII B SMP Stella Matutina Salatiga pada siklus I sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VII B SMP Stella 

Matutina Salatiga Pada Siklus I 

No Kategori Interval 

Nilai 

Jumlah 

Siswa 

Prosentase Keterangan 

1.  Sangat Baik 90 – 99 1 3,5% Tuntas 

2.  Baik 80 – 89 13 44,8% Tuntas 

3.  Cukup 70 – 79 8 27,6% Tuntas 

4.  Kurang ≤ 69 7 24,1% Belum Tuntas 

Jumlah 29 100%  

Nilai Rata-Rata  7,73  

Nilai Tertinggi 9,6(1 siswa) 3,5%  

Nilai Terendah 5,4(1 siswa) 3,5%  

Dilihat dari tabel diatas nampak bahwa pembelajaran yang dilakukan belum 

efektif dengan banyaknya siswa yang belum tuntas atau belum mencapai KKM 

yang sudah ditentukan yaitu ≥ 70. 

Diketahui siswa yang mendapat nilai antara 90-99 sebanyak 1 siswa dengan 

prosentase 3,5%, siswa yang mendapat nilai antara 80-89 sebanyak 13 siswa 

dengan prosentase 44,8%, untuk nilai antara 70-79 sebanyak 8 siswa dengan 

prosentase 27,6%, dan siswa yang mendapatkan nilai ≤ 69 sebanyak 7 siswa 

dengan prosentase 24,1%. 
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Dari tabel tersebut maka dapat pula dijelaskan dalam bentuk diagram yaitu 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2 Grafik Diagram Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Siswa 

Pada Siklus I 

Berdasarkan data hasil belajar siswa dapat diketahui bahwa siswa yang 

sudah mencapai KKM dalam belajarnya sebanyak 22 siswa dengan prosentase 

75,9% dari 29 siswa kelas VII B, sedangkan siswa yang belum tuntas atau belum 

mencapai KKM sebanyak 7 siswa dengan prosentase 24,1%. 

c. Observasi 

Sejak guru memulai pelajaran, hingga guru mengajar sampai pada penutup, 

observer mengamati hal-hal yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran 

tersebut. Hasil pengamatan tersebut diisikan pada lembar pengamatan atau lembar 

observasi yang telah disediakan oleh guru. Adapun hasil observasi terhadap 

proses pembelajaran pada siklus I pertemuan II adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Siswa Kelas VII B SMP Stella Matutina 

Salatiga Pada Saat Proses Pembelajaran Siklus I Pertemuan II 

No Aspek yang dinilai Jumlah siswa Prosentase 

1.  Siswa memperhatikan penjelasan guru 21 75% 

2.  Siswa menjawab pertanyaan guru 20 71,4% 

3.  Siswa terlibat dalam permainan peran  28 100% 

4.  Siswa menjiwai perannya masing-

masing 

24 85,7% 

5.  Interaksi sesama anggota kelompok role 

playing 

23 82,1% 

6.  Keseriusan dalam memainkan peran 25 89,3% 

7.  Keberanian mengeluarkan suara untuk 

berdemo 

26 92,9% 

8.  Kekompakkan dalam bermain peran 28 100% 

9.  Keterampilan dalam bermain peran 24 85,7% 

10.  Kelengkapan alat peraga yang 

digunakan 

25 89,3% 

11.  Kemampuan siswa dalam menilai saat 

bermain peran 

28 100% 

Rata – rata prosentase aktivitas siswa 88,8%  

Berdasarkan dari tabel 4.10 tersebut dapat diketahui bahwa keaktifan dalam 

proses pembelajaran bermain peran sudah cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari 

rata-rata prosentase aktivitas siswa yang mencapai 88,8% dan kelemahan yang 

masih ditemukan pada siklus I pertemuan II adalah pada aspek menjawab 

pertanyaan guru dan memperhatikan penjelasan guru. 

d. Refleksi 

Selama menerapkan metode role playing dalam proses pembelajaran PKn 

siklus I pertemuan II ada beberapa kekurangan yang masih ditemukan langsung 

dari masing-masing kelompok, yaitu: 
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Kelompok 1 

1. Merasa canggung saat penerapan metode role playing karena siswa belum 

terampil dalam pelaksanaan dan langkah-langkah bermain peran, 

2. Ada dua siswa perempuan yang tidak mengeluarkan suaranya, karena siswa 

merasa malu, 

3. Siswa kurang menjiwai dalam bermain peran dan suaranya kurang keras, 

karena siswa merasa malu dan canggung. 

Kelompok 2, 

1. Merasa sedikit canggung saat penerapan metode role playing karena siswa 

belum terampil dalam pelaksanaan serta langkah-langkah bermain peran, 

Kelompok 3, 

1. Peran siswa menjadi DPR dalam memberikan penjelasan kurang jelas, dan 

kurang tegas, karena siswa masih merasa bingung, 

2. Peran siswa menjadi polisi dalam bermain peran terlalu kasar, dan tidak serius. 

Tindakan perbaikan pembelajaran sudah dilakukan guru untuk mengatasi 

kekurangan pada siklus I pertemuan II adalah sebagai berikut: 

1. Guru memberikan nasehat dan motivasi terhadap siswa yang tidak bersemangat 

dengan cara guru menyampaikan agar siswa bermain perannya tidak malu dan 

lebih menjiwai. 

2. Guru memberikan nasehat dan arahan terhadap siswa yang menjadi peran 

sebagai DPR, 
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3. Guru memberikan arahan dan teguran kepada siswa yang menjadi polisi dan 

melakukan pengawasan terhadap siswa-siswa tersebut. 

Banyaknya kekurangan pada siklus I tersebut akan diperbaiki agar 

pembelajaran lebih berhasil. Dengan demikian perlu dilaksanakan pembelajaran 

berikutnya untuk memperbaiki kekurangan pada siklus I yaitu siklus II. 

4.3.1.2. Siklus II 

a. Perencanaan 

Tindakan perbaikan pada siklus II dilaksanakan pada 8 Mei 2013 

(pertemuan I), dan 15 Mei 2013 (pertemuan II). Hal tersebut dilakukan 

berdasarkan hasil refleksi siklus I. Dalam siklus II pelaksanaan pembelajaran 

selain difokuskan dengan penggunaan metode role playing, juga untuk 

memperbaiki kekurangan pada siklus I sebagai upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VII B di SMP Stella Matutina Salatiga. 

Proses belajar pada siklus II mengacu pada rencana pembelajaran dengan 

memperhatikan refleksi pada siklus I, sehingga kekurangan dan kesalahan pada 

siklus I tidak terulang pada siklus II. Persiapan yang dilakukan oleh peneliti pada 

siklus II adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). (RPP disajikan pada 

lampiran). Dengan langkah-langkah sesuai dengan RPP yaitu sebagai berikut: 

Pertemuan I 

1) Kegiatan Awal 

Apersepsi 

a. Guru membuka pelajaran (mengucap salam pembuka) 
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b. Guru memeriksa kehadiran siswa 

c. Guru memberikan pertanyaan tentang pentingnya kemerdekaan 

mengemukakan pendapat 

d. Guru menyampaikan indikator, dan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan cakupan materi yaitu pengertian dan dasar hukum 

kemerdekaan mengemukakan pendapat. 

b. Guru memberikan teguran, dan arahan kepada siswa yang kurang 

aktif dalam memperhatikan penjelasan guru dan menjawab 

pertanyaan. 

c. Guru menayangkan video role playing pada pertemuan yang lalu. 

d. Guru memberikan tanggapan mengenai pemeranan dalam role 

playing. 

e. Guru membagi siswa menjadi 4 peran (pemimpin musyawarah, 

moderator, notulen, dan peserta) 26 siswa menjadi peserta, 1 siswa 

menjadi notulen, 2 siswa menjadi pemimpin musyawarah dan 

moderator. 

Elaborasi 

a. Guru menjelaskan pokok permasalahan kepada siswa mengenai 

“Apakah Subsidi BBM Tepat Guna?”. 
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b. Guru memberikan teks masalah yang akan didiskusikan kepada 

siswa yang akan menjadi moderator 

c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang hal-hal yang harus 

dikerjakan dalam proses pembelajaran. 

Konfirmasi 

a. Setelah selesai didiskusikan mengenai peran masing-masing, siswa 

mempelajari unsur-unsur musyawarah yang ada di buku untuk 

diperankan dalam pertemuan selanjutnya 

b. Masing-masing siswa menulis suatu pendapat yang akan 

dimusyawarahkan dalam bentuk tulisan. 

3) Kegiatan Penutup 

a. Guru memberikan kesimpulan 

b. Guru menyuruh siswa yang menjadi moderator untuk mempelajari 

teks masalah yang akan diperankan dipertemuan selanjutnya dan 

membuat power point. 

2. Menyiapkan materi yang akan disajikan pada siklus II yaitu dengan 

menggunakan power point atau penayangan materi dengan menggunakan slide-

slide, selain itu juga menyiapkan video demo mengenai demo kenaikan BBM 

yang sudah diperankan oleh siswa pada siklus I. 

3. Menyiapkan lembar observasi siklus II pertemuan I (lembar observasi disajikan 

pada lampiran). 
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b. Pelaksanaan pembelajaran (tindakan perbaikan) 

Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 

siswa. Mengawali pembelajaran guru bertanya kepada siswa, “ Apa alasan 

pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat?”. Ketika guru memberikan 

pertanyaan tersebut, para siswa bersahut-sahutan menjawab. Ada yang menjawab 

agar emosi, ide atau gagasan tersalurkan kepada pemerintah. 

Kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan materi 

dengan menggunakan penayangan slide-slide. Suasana belajar bertambah 

menyenangkan ketika guru menayangkan video tentang Demo BBM yang sudah 

dimainkan pada siklus I. Berdasarkan pada refleksi di siklus I pertemuan II masih 

ada beberapa siswa yang masih merasa canggung, belum terampil dan kurang 

menjiwai dalam bermain peran, dan tidak mengeluarkan suara (suaranya sangat 

pelan) karena merasa malu sehingga guru melakukan tindakan perbaikan berupa 

pemberian nasehat dan motivasi kepada siswa yang tidak bersemangat dengan 

cara guru menyampaikan agar siswa bermain perannya tidak malu dan lebih 

menjiwai, guru memberikan nasehat dan arahan terhadap siswa yang menjadi 

peran sebagai DPR, dan guru memberikan arahan dan teguran kepada siswa yang 

menjadi polisi dengan cara guru menyuruh siswa agar dalam bermain peran lebih 

serius lagi. 

Kemudian guru memberikan perbaikan dengan metode yang masih sama 

yaitu metode role playing, siswa bermain peran untuk bermusyawarah agar siswa 

lebih luwes untuk mengeluarkan suara atau pendapatnya. 
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Guru membagi siswa menjadi 4 peran (pemimpin musyawarah, moderator, 

notulen, dan peserta) 26 siswa menjadi peserta, 1 siswa menjadi notulen, 2 siswa 

menjadi pemimpin musyawarah dan moderator. Guru menjelaskan pokok 

permasalahan kepada siswa mengenai “Apakah subsidi BBM tepat guna?” dan 

memberikan teks masalah yang akan didiskusikan kepada siswa yang akan 

menjadi moderator, setelah selesai didiskusikan mengenai peran masing-masing 

siswa mempelajari unsur-unsur musyawarah yang ada di buku untuk diperankan 

dalam pertemuan selanjutnya dan masing-masing siswa menulis suatu pendapat 

yang akan dimusyawarahkan dalam bentuk tulisan di buku masing-masing. 

c. Observasi 

Dari guru memulai pelajaran, dan saat guru mengajar sampai pada penutup, 

observer mengamati apa saja yang dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut, 

baik dari guru maupun siswa. Hasil pengamatan tersebut diisikan pada lembar 

pengamatan atau lembar observasi yang telah disediakan oleh peniliti. Adapun 

hasil observasi terhadap proses pembelajaran pada siklus II adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.11 

Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Siswa Kelas VII B SMP Stella Matutina 

Salatiga Pada Saat Proses Pembelajaran Siklus II 

No Aspek yang dinilai Jumlah siswa Prosentase 

1.  Siswa memperhatikan penjelasan guru 24 82,8% 

2.  Siswa menjawab pertanyaan guru 22 75,9% 

3.  Siswa aktif bertanya pada saat 

pembelajaran PKn  

27 93,1% 

4.  Interaksi siswa dengan teman sebangku 

dalam mendiskusikan unsur dalam suatu 

musyawarah 

28 96,6% 

5.  Interaksi siswa dengan teman sebangku 

dan guru mengenai permasalahan yang 

akan diperankan di pertemuan kedua 

29 100% 

Rata – rata prosentase aktivitas siswa 89,7%  

 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran pada siklus II sudah aktif. Hal itu ditunjukkan 

dengan rata-rata aktivitas siswa pada proses pembelajaran pada siklus II sudah 

mencapai 89,7%. Pada siklus II ini sudah nampak keaktifan siswa untuk 

menjawab pertanyaan guru dan memberikan pendapatnya terhadap materi yang 

diajarkan. Hal itu ditunjukkan dari 29 siswa kelas VII B SMP Stella Matutina 

Salatiga dengan jumlah 24 siswa atau sebesar 82,8 % siswa yang memperhatikan 

penjelasan guru, dan 22 siswa atau sebesar 75,9% yang aktif menjawab 

pertanyaan guru. Sangat berbeda dengan siklus I. 

d. Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus II pertemuan I, 

kemudian guru bersama observer melakukan refleksi terhadap proses kegiatan 
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pembelajaran. Refleksi ini digunakan sebagai bahan perbaikan pada siklus II 

pertemuan II. Hasil refleksi pada siklus II pertemuan I adalah sebagai berikut: 

Masih ada 5 siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru dan 7 siswa yg 

tidak aktif menjawab pertanyaan guru. 

Tindakan perbaikan yang akan dilakukan pada siklus II pertemuan II adalah: 

Memberikan teguran yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada siswa yang 

ramai, dan memberikan arahan dengan menyuruh siswa agar lebih memperhatikan 

pembelajaran yang sedang berlangsung, dan kepada siswa yang kurang aktif 

menjawab pertanyaan guru dengan cara guru menyatakan kepada siswa apabila 

jawaban yang salah tidak mengurangi nilai. 

Siklus II Pertemuan II 

a. Perencanaan 

Proses belajar pada siklus II mengacu pada rencana pembelajaran dengan 

memperhatikan refleksi pada siklus I, sehingga kekurangan dan kesalahan pada 

siklus I tidak terulang pada siklus II. Persiapan yang dilakukakn oleh peneliti pada 

siklus II adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). (RPP disajikan pada 

lampiran). Dengan langkah-langkah sesuai dengan RPP yaitu sebagai berikut: 

Pertemuan II 

1) Kegiatan Awal 

Apersepsi 

a. Guru membuka pelajaran (mengucap salam pembuka) 

b. Guru memeriksa kehadiran siswa 
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c. Guru menyampaikan indikator, dan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan langkah-langkah metode role playing mengenai 

musyawarah. 

b. Bagi siswa yang masih ramai atau tidak memperhatikan penjelasan 

guru, guru memberikan penegasan dan teguran pada siswa agar lebih 

teratur dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa 

c. Guru dan siswa mengatur tempat yang akan digunakan 

d. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang hal-hal yang harus 

dikerjakan dalam proses pembelajaran. 

Elaborasi 

a. Masing-masing siswa duduk sesuai tatanan yang sudah ditata oleh 

guru dan siswa. 

b. Siswa yang menjadi pemimpin musyawarah membuka musyawarah 

yang akan dijalankan pada pertemuan hari ini dengan menjelaskan 

pokok masalah yang akan dimusyawarahkan. 

c. Siswa yang menjadi notulen duduk disamping moderator dan siap 

mendengarkan serta menulis apa yang dibicarakan peserta. 

d. Siswa yang menjadi peserta mengeluarkan pendapatnya mengenai 

“Apakah subsidi BBM tepat guna?” 
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e. Siswa yang lain menanggapi ataupun menyanggah pendapat siswa 

yang sedang mengeluarkan pendapatnya dengan diatur moderator 

dan notulen mencatat siswa-siswa yang mengeluarkan pendapatnya. 

Konfirmasi 

a. Setelah semua peserta mengeluarkan pendapatnya, notulen 

memberikan kesimpulan dari musyawarah tersebut. 

b. Pemimpin musyawarah menutup jalannya musyawarah dengan 

mengulas kembali kesimpulan yang disimpulkan oleh notulen. 

3) Kegiatan Penutup 

a. Guru memberikan kesimpulan secara umum 

b. Guru memberikan post tes (evaluasi siklus II). 

2. Menyiapkan penataan tempat dan peralatan yang akan digunakan dalam 

bermain peran mengenai musyawarah. 

3. Menyiapkan lembar observasi siklus II pertemuan II (lembar observasi 

disajikan pada lampiran). 

4. Menyiapkan soal tes yang digunakan sebagai penguji seberapa besar 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan dengan menggunakan 

metode role playing (soal tes disajikan pada lampiran). 

b. Pelaksanaan pembelajaran (tindakan perbaikan) 

Kegiatan inti pembelajaran dimulai: (1) guru dan siswa menata tempat yang 

akan digunakan (2) setelah itu guru menyuruh siswa untuk duduk ditempat yang 

sesuai dengan perannya yang sudah ditentukan pada pertemuan kemarin (3) 

kemudian siswa mendengarkan penjelasan guru tentang hal-hal yang harus 
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dikerjakan dalam proses pembelajaran (4) bagi siswa yang masih ramai atau tidak 

memperhatikan penjelasan guru, guru memberikan penegasan dan teguran pada 

siswa agar lebih teratur dengan memberikan pertanyaan kepada siswa dan 

menyuruh siswa agar lebih memperhatikan pembelajaran yang sedang 

berlangsung (5) siswa yang menjadi pemimpin musyawarah membuka 

musyawarah yang akan dijalankan pada pertemuan hari ini dengan menjelaskan 

pokok masalah yang akan dimusyawarahkan (6) siswa yang menjadi notulen 

duduk disamping moderator dan siap mendengarkan serta menulis apa yang 

dikemukakan peserta (7) siswa yang menjadi peserta mengeluarkan pendapatnya 

mengenai “Apakah subsidi BBM tepat guna?” (8) siswa yang lain menanggapi 

ataupun menyanggah pendapat siswa yang sedang mengeluarkan pendapatnya, 

dengan diatur moderator, yang juga ikut menyanggah ataupun menjawab pendapat 

dari peserta dan notulen mencatat siswa-siswa yang mengeluarkan pendapatnya 

(9) setelah semua peserta mengeluarkan pendapatnya, notulen memberikan 

kesimpulan dari musyawarah tersebut (10) pemimpin musyawarah menutup 

jalannya musyawarah dengan mengulas kembali kesimpulan yang disimpulkan 

oleh notulen. 

Setelah selesai musyawarah kemudian guru menjelaskan maksud dan tujuan 

dari kegiatan pembelajaran mengenai musyawarah. Setelah selesai menjelaskan 

guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya apabila masih ada yang 

belum jelas mengenai materi ini. Pada siklus II pertemuan II ini siswa menjadi 

lebih aktif bertanya dan serius dalam mengikuti pelajaran. 
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Pada akhir kegiatan pembelajaran siswa diberi tes untuk mengetahui hasil 

belajar pada siklus I pertemuan ke II. Adapun hasil belajar siswa kelas VII B di 

SMP Stella Matutina Salatiga adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Daftar Nilai Hasil Belajar Kelas VII B SMP Stella Matutina Salatiga Pada 

Siklus II 

NO NAMA NILAI Keterangan 

1.  AC 8,2 Tuntas 

2.  ABC 8,5 Tuntas 

3.  ADMS 7,5 Tuntas 

4.  ASL 6,2 Belum Tuntas 

5.  AIB 8,4 Tuntas 

6.  ASN 9 Tuntas 

7.  ASS 6,8 Belum Tuntas 

8.  AP 9,8 Tuntas 

9.  BHT.W 8 Tuntas 

10.  CC 8,6 Tuntas 

11.  DS 7,5 Tuntas 

12.  DAS 8,2 Tuntas 

13.  EASD 8,5 Tuntas 

14.  FNSP. 8,9 Tuntas 

15.  FMIJ 8 Tuntas 

16.  GYM 7 Tuntas 

17.  GCE 8,8 Tuntas 

18.  GC 8 Tuntas 

19.  IYPP 7,5 Tuntas 

20.  LWA 9 Tuntas 

21.  LST 7 Tuntas 

22.  LC 8 Tuntas 

23.  MBS 9,4 Tuntas 

24.  MKD 7,2 Tuntas 

25.  PGGP 8,5 Tuntas 

26.  REO 8,2 Tuntas 

27.  RSO 8,5 Tuntas 

28.  TA. JP 7,3 Tuntas 

29.  TM 9 Tuntas 
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Berdasarkan dari tabel 4.12 tersebut dapat disusun frekuensi nilai hasil 

belajar siswa kelas VII B SMP Stella Matutina Salatiga pada siklus I sebagai 

berikut: 

Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VII B SMP Stella 

Matutina Salatiga Pada Siklus II 

No Kategori Interval 

Nilai 

Jumlah Prosentase Keterangan 

1.  Sangat Baik 90 – 99 5 17,2% Tuntas 

2.  Baik 80 – 89 15 51,8% Tuntas 

3.  Cukup 70 – 79 7 24,1% Tuntas 

4.  Kurang ≤ 69 2 6,9% Belum Tuntas 

Jumlah 29 100% 

Nilai Rata-Rata 8,12 

Nilai Tertinggi 9,8 (1 siswa) atau 3,5% 

Nilai Terendah 6,2 (1 siswa) atau 3,5% 

Dilihat dari tabel diatas nampak bahwa pembelajaran yang dilakukan belum 

efektif dengan banyaknya siswa yang belum tuntas atau belum mencapai KKM 

yang sudah ditentukan yaitu ≥ 70. 

Diketahui siswa yang mendapat nilai antara 90-99 sebanyak 5 siswa dengan 

prosentase 17,2%, siswa yang mendapat nilai antara 80-89 sebanyak 15 siswa 

dengan prosentase 51,8%, untuk nilai antara 70-79 sebanyak 7 siswa dengan 

prosentase 24,1%, dan siswa yang mendapatkan nilai ≤ 69 sebanyak 2 siswa 

dengan prosentase 6,9%. 
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Dari tabel tersebut maka dapat pula dijelaskan dalam bentuk diagram yaitu 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3 Grafik Diagram Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Siswa 

Pada Siklus II 

Berdasarkan data hasil belajar siswa dapat diketahui bahwa pembelajaran 

pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sudah efektif yaitu dengan 

hampir semua siswa yang sudah tuntas dalam belajarnya (KKM = 70). Dari tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa pada siklus II siswa yang tuntas atau telah mencapai 

KKM dalam belajarnya sebanyak 27 siswa dengan prosentase 93,1% dari 29 

siswa kelas VII B, dan siswa yang belum tuntas atau belum mencapai KKM 

sebanyak 2 siswa dengan prosentase 6,9%. 

c. Observasi 

Dari guru memulai pelajaran, dan saat guru mengajar sampai pada penutup, 

observer mengamati apa saja yang dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut, 
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baik dari guru maupun siswa. Hasil pengamatan tersebut diisikan pada lembar 

atau lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti. Adapun hasil observasi 

terhadap proses pembelajaran pada siklus II adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Siswa Kelas VII B SMP Stella Matutina 

Salatiga Pada Saat Proses Pembelajaran Siklus II 

No Aspek yang dinilai Jumlah siswa Prosentase 

1.  Siswa memperhatikan penjelasan guru 29 100% 

2.  Siswa menjawab pertanyaan guru 24 82,8% 

3.  Siswa terlibat dalam permainan peran  29 100% 

4.  Kemampuan siswa dalam 

menyampaikan pendapat pada waktu 

musyawarah 

26 89,7% 

5.  Kemampuan siswa dalam mengajukan 

pertanyaan kepada moderator 

26 89,7% 

6.  Kemampuan siswa dalam menyanggah 

pendapat dari siswa lain 

28 96,6% 

7.  Siswa menghargai pendapat dari teman 

yang lain 

29 100% 

8.  Kemampuan siswa dalam mengambil 

keputusan dalam musyawarah 

29 100% 

Rata – rata prosentase aktivitas siswa  94,9% 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran pada siklus II pertemuan II sangat baik. Hal itu 

ditunjukkan dengan rata-rata aktivitas siswa pada proses pembelajaran pada siklus 

II sudah mencapai 94,9%. Pada siklus II ini sudah nampak keaktifan siswa untuk 

memperhatikan penjelasan guru dan menjawab pertanyaan guru terhadap materi 

yang diajarkan. Hal itu ditunjukkan dari 29 siswa kelas VII B SMP Stella 

Matutina Salatiga 29 siswa atau sebesar 100% siswa yang memperhatikan 
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penjelasan guru, dan 24 siswa atau sebesar 82,8% siswa yang aktif menjawab 

pertanyaan guru. 

d. Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus II, maka 

selanjutnya diadakan refleksi atas segala kegiatan dalam proses pembelajaran. 

Hasil refleksi diambil dari hasil observasi yang dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Hasil refleksi pada siklus II adalah sebagai 

berikut: 

1. Kekurangan pada siklus I dapat diperbaiki, sehingga hasil belajar yang dicapai 

oleh siswa juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu 

ditunjukkan pada rata-rata prosentase aktivitas belajar siswa meningkat dari 

75,8% pada siklus I menjadi 92,3% pada siklus II. Selain peningkatan 

keaktifan belajar siswa ini juga berdampak pada peningkatan hasil belajar 

siswa yaitu dari 75,9% pada siklus I menjadi 93,1% pada siklus II. 

2. Selama proses pembelajaran guru telah melaksanakan semua langkah-langkah 

pembelajaran dengan metode role playing dengan baik dan benar. 

3. Guru memberikan saran kepada siswa agar lebih aktif dalam menjawab 

pertanyaan guru untuk melatih siswa dalam tes atau latihan soal. 

Berdasarkan hasil refleksi diatas maka tidak dilaksanakan tindakan 

perbaikan pada siklus berikutnya, apabila dilihat dari perbandingan aktivitas dan 

hasil belajar siswa pada pra siklus, siklus I, siklus II dapat dilihat dalam tabel 4.15 
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Tabel 4.15 

Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Siswa Kelas VII B SMP Stella Matutina 

Salatiga Pada Saat Proses Pembelajaran Siklus I dan Siklus II 

No. Aktivitas Belajar Siswa Prosentase 

1.  Siklus I Pertemuan I 62,8 % 

Pertemuan II  88,8 % 

75,8 % 

2.  Siklus II Pertemuan I 89,7 % 

Pertemuan II 94,9 % 

92,3 % 

  Berdasarkan tabel 4.15 diatas, menunjukkan peningkatan aktivitas siswa 

dari siklus I ke siklus II kearah yang lebih baik. Hal itu ditunjukkan kenaikan 

aktivitas belajar siswa secara signifikan dari siklus I ke siklus II yaitu dari 75,8% 

pada siklus I, menjadi 92,3% pada siklus II nya. Selain itu juga terjadi 

peningkatan pada kesiapan siswa dalam menerima pelajaran, perhatian siswa 

terhadap materi yang diajarkan, maupun pemahamannya terhadap materi tersebut. 

Akan tetapi peningkatan yang paling menonjol adalah keaktifan siswa untuk 

memperhatikan penjelasan dan menjawab pertanyaan guru serta mengajukan 

pendapatnya saat ketika diberikan pendapatnya terhadap materi yang diajarkan. 

Yaitu pada siklus I dari 28 siswa yang hadir di kelas VII B SMP Stella Matutina 

Salatiga hanya 21 siswa atau sebesar 75 % yang memperhatikan penjelasan guru, 

dan 10 siswa atau sebesar 35,7 % siswa aktif untuk menjawab pertanyaan guru, 

serta 4 siswa atau sebesar 14,3 % siswa yang memberikan pendapatnya ketika 

diberi kesempatan. Sedangkan pada siklus II nya dari 29 siswa kelas VII B SMP 

Stella Matutina Salatiga 29 siswa atau sebesar 100 % siswa yang memperhatikan 

penjelasan guru dan 24 siswa atau sebesar 82,8 % siswa yang aktif menjawab 

pertanyaan guru. 
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Sedangkan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas VII B 

SMP Stella Matutina Salatiga dari pra siklus, siklus I, ke siklus II dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

Tabel 4.16 

Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas VII B SMP Stella Matutina Salatiga 

Pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

No. Nama Siswa Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1.  AC 78 8,2 8,2 

2.  ABC 60 8,2 8,5 

3.  ADMS 68 7,4 7,5 

4.  ASL 65 5,9 6,2 

5.  AIB 40 7,9 8,4 

6.  ASN 70 8,9 9 

7.  ASS 65 6,6 6,8 

8.  AP 60 9,6 9,8 

9.  BHTW 70 6,8 8 

10.  CC 85 7,9 8,6 

11.  DS 60 7,5 7,5 

12.  DAS 65 7,8 8,2 

13.  EASD 70 8,3 8,5 

14.  FNSP 78 8,3 8,9 

15.  FMIJ 48 6,7 8 

16.  GYM 78 6,8 7 

17.  GCE 75 8,6 8,8 

18.  GC 70 8,4 8 

19.  IYPP 78 7,1 7,5 

20.  LWA 85 8,8 9 

21.  LST 65 5,4 7 

22.  LC 62 8,2 8 

23.  MBS 80 8,8 9,4 

24.  MKD 60 6,1 7,2 

25.  PGGP 68 8,0 8,5 

26.  REO 65 7,9 8,2 

27.  RSO 70 8,3 8,5 

28.  TA. JP 68 7,2 7,3 

29.  TM 60 8,7 9 
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Dari tabel tersebut dapat disusun rekapitulasi hasil belajar PKn antara pra 

siklus, siklus I, dan siklus II pada siswa kelas VII B SMP Stella Matutina Salatiga 

sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Rekapitulasi  Hasil Belajar PKn Antara Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

Pada Siswa Kelas VII B SMP Stella Matutina Salatiga 

No Ketuntasan 

Belajar 

Nila

i 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1.  Tuntas  ≥70 13 44,8 22 75,9 27 93,1 

2.  Belum 

Tuntas 

<70 16 55,2 7 24,1 2 6,9 

Jumlah  29 100 29 100 29 100 

Nilai Rata-rata 67,8  7,73  8,12  

Nilai Tertinggi 85 (2 

siswa) 

6,9 9,6 (1 

siswa) 

3,5 9,8 (1 

siswa) 

3,5 

Nilai Terendah 40 (1 

siswa) 

3,4 5,4 (1 

siswa)  

3,5 6,2 (1 

siswa) 

3,5 

Nilai KKM 70 

Dilihat dari tabel 4.17 tersebut dapat diketahui bahwa ada peningkatan 

pembelajaran pada mata Pendidikan Kewarganegaraan dari pembelajaran yang 

kurang efektif menjadi efektif yaitu masih banyak siswa yang belum tuntas dalam 

belajarnya (KKM = 70,0) pada siklus I, sedangkan pada siklus II nya sebagian 

besar siswa sudah mencapai nilai ketuntasan (KKM = 70,0) dalam belajarnya. Hal 

itu ditunjukkan pada pra siklus, siswa yang tuntas atau telah mencapai KKM 

dalam belajarnya sebanyak 13 siswa dengan prosentase 44,8 % dari 29 siswa 

kelas VII B, dan siswa yang belum tuntas atau belum mencapai KKM sebanyak 

16 siswa dengan prosentase 55,2 %., siklus I siswa yang tuntas atau telah 

mencapai KKM dalam belajarnya sebanyak 22 siswa dengan prosentase 75,9 % 
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dari 29 siswa kelas VII B, dan siswa yang belum tuntas atau belum mencapai 

KKM sebanyak 7 siswa dengan prosentase 24,1%, sedangkan pada siklus II siswa 

yang tuntas atau telah mencapai KKM dalam belajarnya sebanyak 27 siswa 

dengan prosentase 93,1 % dari 29 siswa kelas VII B, dan siswa yang belum tuntas 

atau belum mencapai KKM sebanyak 2 siswa dengan prosentase 6,9%. 

 

Grafik 1. Rekapitulasi hasil belajar siswa antara pra siklus, siklus I dan siklus II  

Dari grafik terlihat bahwa pada pra siklus, siswa yang tuntas atau telah 

mencapai KKM dalam belajarnya sebanyak 13 siswa dengan prosentase 44,8%, 

pada tahap siklus I siswa yang tuntas atau telah mencapai KKM sebanyak 22 

siswa dengan prosentase 75,9%, sedangkan pada siklus II siswa yang tuntas atau 

telah mencapai KKM dalam belajarnya sebanyak 27 siswa dengan prosentase 

93,1%. Dari setiap tahap siklus jumlah siswa yang mencapai KKM dalam 

belajarnya mengalami peningkatan dan sudah mencapai target yaitu 85%. 

Pada waktu pertemuan terakhir yaitu siklus II, guru memberikan angket 

kepada siswa kelas VII B SMP Stella Matutina Salatiga. Angket tersebut berisi 
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pertanyaan tentang bagaimana tanggapan atau respon siswa terhadap Penerapan 

Metode Role Playing pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk 

mengetahui bagaimana tanggapan siswa yang diisikan dalam angket tersebut 

dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 4.18 

Data Hasil Angket Siswa Kelas VII B SMP Stella Matutina Salatiga Tentang 

Tenggapan Penerapan Metode Role Playing pada Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan 

No Pertanyaan Angket Jawaban 

A B C D 

Frek

uens

i 

% Frek

uens

i 

% Frek

uens

i 

% Frek

uens

i 

% 

1.  Bagaimana pendapat anda jika 

dalam pembelajaran PKn guru 

menggunakan metode role playing? 

22 76 7 24,

1 

- - - - 

2.  Apakah anda dapat memahami 

materi pelajaran dengan mudah jika 

dalam pembelajaran PKn 

menggunakan metode role playing? 

13 44,

8 

16 55,

2 

- - - - 

3.  Apakah dengan penggunaan 

metode role playing anda dapat 

bekerja sama dengan teman anda? 

14 48,

3 

14 48,

3 

1 3,4 - - 

4.  Apakah penggunaan metode role 

playing itu menyenangkan dalam 

pembelajaran PKn?  

21 72,

4 

8 27,

6 

- - - - 

5.  Bagaimana perasaan anda setelah 

mengikuti pembelajaran PKn 

dengan metode role playing? 

- - - - 17 58,

6 

12 41,

4 

6.  Bagaimana pendapat anda jika 

metode role playing sering 

digunakan dalam pembelajaran 

PKn? 

20 69 2 6,9 1 3,4 6 20,

7 

7.  Bagaimana pendapat anda jika 

metode role playing digunakan 

dalam pembelajaran lain? 

9 31 17 58,

6 

3 10,

4 

- - 
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Keterangan Jawaban: 

1. (a) sangat menarik (b) menarik (c) kurang menarik (d) tidak menarik. 

2. (a) lebih mudah (b) mudah (c) sulit (d) sangat sulit. 

3. (a) sangat membantu (b) membantu (c) kurang membantu (d) tidak membantu. 

4. (a) sangat senang (b) senang (c) kurang senang (d) tidak senang. 

5. (a) membosankan (b) menjenuhkan (c) menyenangkan (d) mengasyikan. 

6. (a) setuju (b) kurang setuju (c) tidak setuju (d) ragu-ragu. 

7. (a) sangat setuju (b) setuju (c) tidak setuju (d) sangat tidak setuju. 

Dari tabel 4.18 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa kelas VII B 

SMP Stella Matutina Salatiga merasa senang dan setuju terhadap penerapan 

metode role playing pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dan siswa 

merasa pemahaman konsep atau materi lebih mudah dipahami dengan 

menggunakan metode tersebut. Hal itu dapat dilihat dari 29 siswa yang menjawab 

jawaban A (sangat menarik) sebanyak 22 siswa atau sebesar 76%, dan 7 siswa 

atau sebesar 24,1% menjawab jawaban B (menarik) pada pertanyaan no 1, 13 

siswa atau sebesar 44,8% yang menjawab jawaban A (lebih mudah), dan 16 siswa 

atau sebesar 55,2% yang menjawab jawaban B (mudah) pada pertanyaan no 2, 14 

siswa atau sebesar 48,3 % yang menjawab jawaban A (sangat membantu), 

kemudian 14 siswa atau sebesar 48,3% yang menjawab jawaban B (membantu), 

dan 1 siswa atau sebesar 3,4 % yang menjawab jawaban C (kurang membantu) 

pada pertanyaan no 3, 21 siswa atau sebesar 72,4 % yang menjawab jawaban A 

(sangat senang), dan 8 siswa atau sebesar 27,6 % yang menjawab jawaban B 

(senang) pada pertanyaan no 4, 17 siswa atau sebesar 58,6 % yang menjawab 



98 
 

jawaban C (menyenangkan), dan 12 siswa atau sebesar 41,4 % yang menjawab 

jawaban D (mengasyikan) pada pertanyaan no 5, 20 siswa atau sebesar 69 % yang 

menjawab jawaban A (setuju), 2 siswa atau sebesar 6,9 % yang menjawab 

jawaban B (kurang setuju), kemudian 1 siswa atau sebesar 3,4 % yang menjawab 

jawaban C (tidak setuju), dan 6 siswa atau sebesar 20,7 % yang menjawab 

jawaban D (ragu-ragu) pada pertanyaan no 6, sedangkan pada pertanyaan no 7, 9 

siswa atau sebesar 31 % yang menjawab jawaban A (sangat setuju), kemudian 17 

siswa atau sebesar 58,6 % yang menjawab jawaban B (setuju), dan 3 siswa atau 

sebesar 10,4 % yang menjawab jawaban C (tidak setuju). 

Selain itu pada komentar dari siswa tentang manfaat dari penerapan metode 

role playing pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, sebagian besar 

siswa atau 90 % siswa menjawab bahwa dengan penerapan metode role playing 

dalam pembelajaran PKn maka materi-materinya lebih mudah dipahami, sangat 

membantu, sangat senang, menyenangkan, dan sangat menarik. Jadi dalam 

mengikuti pelajaran PKn siswa merasa senang dan tidak membosankan. 

4.4. Pembahasan Per Siklus 

4.4.1. Pra Siklus 

Pada pra siklus dalam pembelajaran PKn guru menggunakan metode 

ceramah. Hasil belajar siswa pada waktu post tes menunjukkan sebanyak 16 siswa 

(55,2%) belum mencapai KKM dan hanya 13 siswa (44,8%) yang sudah 

mencapai KKM. Berdasarkan permasalahan sebagian besar hasil belajar siswa 

belum tuntas atau belum mencapai KKM maka dilakukan tindakan perbaikan 
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untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode role 

playing. 

4.4.2. Siklus I 

Pada siklus I pelaksanaan pembelajaran PKn dengan materi pentingnya 

kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

menggunakan metode role playing. Hasil belajar siswa pada waktu post tes yang 

tuntas atau telah mencapai KKM sebanyak 22 siswa (75,9%) dan siswa yang 

belum tuntas atau belum mencapai KKM sebanyak 7 siswa (24,1%). Melalui 

tindakan perbaikan pada siklus I ini sudah ada peningkatan ketuntasan hasil 

belajar siswa (mencapai KKM) dibandingkan pra siklus dari 44,8% ke 75,9%. 

Hasil belajar yang meningkat ini sebagai dampak dari peningkatan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran menggunakan metode role playing dimana sebagian 

besar siswa berani bertanya dan menjawab pertanyaan guru, siswa aktif dalam 

diskusi kelompok, keberanian mengeluarkan suara, keseriusan, kekompakan dan 

keterampilan bermain peran. Sehingga lebih memahami materi yang berdampak 

pada hasil belajar meningkat. Namun demikian masih ada sebagian siswa yang 

belum berani bertanya dan menjawab pertanyaan guru. Peningkatan hasil belajar 

siswa tersebut belum mencapai 85% sesuai indikator keberhasilan penelitian 

sehingga dilanjutkan dengan tindakan perbaikan pada siklus II. 

4.4.3. Siklus II 

Pada siklus II pelaksanaan pembelajaran PKn tetap menggunakan role 

playing pada materi kemerdekaan mengemukakan pendapat untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa melalui metode role playing, namun dengan perbaikan 
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berdasarkan hasil refleksi dari siklus I. Setelah dilakukan post tes, hasil belajar 

siswa menunjukkan 27 siswa (93,1%) sudah mencapai KKM dan 2 siswa (6,9%) 

belum mencapai KKM. Apabila dibandingkan dengan siklus I hasil belajar siswa 

ada peningkatan lagi yaitu dari 75,9% ke 93,1%. Peningkatan hasil belajar siswa 

ini dimungkinkan karena keaktifan belajar siswa juga meningkat, yang 

ditunjukkan dengan keberanian siswa bertanya dan menjawab pertanyaan guru, 

siswa lebih berani menyampaikan pendapat, berani menyanggah pendapat, dan 

berani mengambil keputusan. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode role playing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Metode role playing merupakan salah satu 

metode yang sangat berguna untuk menggali sikap dan untuk melatih kemampuan 

(Judith Mel Silberman, 2010). Disamping itu menurut Hayardin (2012), role 

playing dapat digunakan untuk menciptakan suasana belajar dari pasif ke aktif, 

dari kaku menjadi gerak, dan dari jenuh menjadi riang, dan juga untuk 

membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan antusiasme. 

Selanjutnya menurut Bruce Joyce (2011) berpendapat bahwa role playing adalah 

model yang berbasis pengalaman dan mensyaratkan adanya materi dukungan 

yang tidak terlalu banyak, selain situasi-situasi permasalahan itu sendiri. Melalui 

role playing, siswa dapat meningkatkan skill, bisa merangsang timbulnya 

beberapa aktivitas, dan mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka melalui metode role playing 

pembelajaran menjadi aktif, suasana belajar dinamis dan menyenangkan, siswa 
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dapat menggali atau mendalami materi pelajaran sehingga hasil belajar siswa bisa 

dicapai secara optimal. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh: (1) 

Yun Nugraheni (2011) yang berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Melalui Bermain Peran pada Siswa Kelas IV 

SDN 1 Mungseng Temanggung Kecamatan Temanggung Kabupaten 

Temanggung”. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan metode bermain peran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pada pra siklus hasil belajar siswa yang tuntas sebanyak 9 (30%) dan 21 siswa 

(70%) belum tuntas, pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 27 siswa (90%) dan 

3 siswa (10%) belum tuntas dan pada siklus II 28 siswa (93,3%) tuntas dan 2 

siswa (6,7%) belum tuntas., (2) Musa Antiklas (2010) yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran PKn 

Melalui Model Bermain Peran di Kelas IV Semester 1 SDN 2 Kedawung 

Kecamatan Pejagoan Kabupaten”. Hasil penelitian menyatakan bahwa setelah 

diterapkan model bermain peran dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi hasil 

belajar siswa kelas IV SDN 2 Kedawung. Nilai rata-rata kelas pada pra siklus 60, 

pada siklus I 68,7, dan siklus II 74,8. Prosentase ketuntasan belajar juga 

meningkat dari 12% pada pra siklus menjadi 59% pada siklus I, dan 82% pada 

siklus II. Sedangkan indikator peningkatan keaktifan belajar siswa dapat dilihat 

dari peran serta keterlibatan siswa waktu melakukan bermain peran pemilihan 

kepala daerah dan wakil daerah. 
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Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis tindakan telah terbukti yaitu 

penggunaan metode role playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII 

B SMP Stella Matutina Salatiga pada semester 2 tahun pelajaran 2012/2013 dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 


