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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan rendahnya sikap percaya diri 

dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS materi usaha dan kegiatan 

ekonomi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan sikap percaya 

diri dan prestasi belajar yang dilihat pada hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPS materi usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

motode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus. Subjek penelitian 

adalah kelas V SD Negeri Bojongkoneng I, sebanyak 23 orang terdiri dari 14 

orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Hasil penelitian pada siklus I untuk 

persentase sikap percaya diri ketuntasan siswa mencapai 56% dari jumlah 

keseluruhan siswa dengan kategori cukup, dan pada siklus II persentase sikap 

percaya diri ketuntasan siswa mencapai 86,9% dari jumlah keseluruhan siswa 

dengan kategori sangat baik. Hasil belajar siklus I jumlah siswa yang tuntas 

mencapai KKM sebanyak 12 orang atau sebesar 52% dari 23 siswa dan siswa 

yang belum tuntas mencapai KKM sebanyak 11 orang atau sebesar 48% dari 

jumlah keseluruhan siswa yaitu 23 orang siswa. Pada siklus II siswa yang 

mencapai KKM sebanyak 19 orang atau sebesar 83% dari 23 orang siswa dan 

siswa yang tidak mencapai KKM sebanyak 4 orang atau sebesar 17% dari jumlah 

keseluruhan siswa. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penggunaan model 

Project Based Learning tipe Role Playing dapat meningkatkan sikap percaya diri 

siswa dan prestasi belajar siswa yang dilihat dari hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri Bojongkoneng I  dalam pembelajaran IPS materi usaha dan kegiatan 

ekonomi di Indonesia.  
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