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Penelitian ini berawal dari kenyataan di Sekolah Dasar bahwa pembelajaran sering di 
dominasi oleh guru dan masih melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode 
ceramah. Berdasarkan pengamatan peneliti pada tanggal 29 april 2012 ditemukan hasil belajar 
IPS siswa masih rendah, untuk itu peneliti melalui penelitian tindakan kelas ini ingin mencoba 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan metode bermain 
peran di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 1 Taratak Baru Kecamatan Tangjung Gadang Kabupaten 
Sijunjung, subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV Sekolah Dasar terteliti.  

Jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas, penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatf dan kuantitatif yang dilakukan dengan II siklus secara kolaboratif antara 
peneliti dan guru. Data penelitian berupa informasi tentang proses hasil tindakan yang diperoleh 
dari hasil pengamatan dan pencatatan setiap tindakan dalam pembelajaran.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa:perencanaan (RPP) pada siklus I pertemuan I 
memperoleh nilai 82,14%, pertemuan II 83,71%.siklus II pertemuan I memperoleh nilai 89,28%, 
pertemuan II 86,24%. Pelaksanaan juga meningkat, hal ini dapat dilihat dari akrivitas guru, 
siklus I pertemuan I persentae ketuntasanya 60% pertemuan II 61,66% aktivitas siswa pertemuan 
I 58,01% pertemuan II 63,33%. Siklus II pertemuan I aktivitas guru persentase ketuntasannya 
90% pertemuan II 93,33%, aktivitas siswa pertemuan I 86,66% pertemuan II 95% hasil belajar 
juga mendapat peningkatan dari siklus I pertemuan I, pertemuan II rata-rata yang diperoleh siswa 
pada aspek kognitif 62,11, aspek apektif 63,03, aspek pisikomotor 63,42. Pada siklus II 
pertemuan I, pertemuan II rata-rata siswa aspek kognitif 74,80, aspek afektif 72,4 aspek 
pisikomotor 74,15. Dengan demikian dapat disimpulkan pada penelitian tindakan kelas melalui 
metode bermain peran dapat meningkatan hasil pelajar siswa, di Sekolah Dasar Negeri 1 Taratak 
Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung  
 


