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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yang difokuskan pada situasi kelas yang lazim dikenal dengan 

Classroom Action Research, Wardhani, dkk., (2007: 1.3), selain itu 

Arikunto, dkk., (2006:16) Secara garis besar, terdapat empat tahapan 

yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi. 

 Prosedur yang digunakan berbentuk siklus (cycle). Siklus ini tidak 

hanya berlangsung satu kali tetapi beberapa kali hingga tercapai tujuan 

yang diharapkan dalam pembelajaran IPS menggunakan model  

cooperative learning Tipe think pair share di SD Negeri 2 Sabah Balau 

Lampung Selatan. Dalam setiap siklus terdiri dari empat kegiatan pokok 

yaitu perencanaan (plan), pelaksanaan (act), pengamatan (observe), dan 

refleksi (reflect). 
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Siklus penelitian tindakan kelas ini digambarkan seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 prosedur PTK  

Sumber: Modifikasi dari Arikunto, dkk., (2006: 16). 

 

B. Setting Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaborasi 

partisipan antar peneliti dengan guru kelas IV SD Negeri 2 Sabah 

Balau Lampung Selatan. Adapun subjek penelitiannya adalah siswa 

dan seorang guru kelas IV SD Negeri 2 Sabah Balau Lampung 

Selatan, dengan jumlah siswa 26 orang yang terdiri dari 10 orang 

siswa laki-laki dan 16 orang siswa perempuan. 

 

 

Refleksi SIKLUS II 

Pengamatan 

Dst. 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

SIKLUS I Refleksi Pelaksanaan 

Perencanaan 
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2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 2 Sabah Balau, 

Jalan Duworowati, Sabah Balau Lampung Selatan. 

3. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap yaitu dari 

bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun pelajaran 2012/2013. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Non Tes 

Teknik Non tes dilaksanakan melalui observasi, digunakan untuk 

mengamati aktivitas belajar siswa maupun kinerja guru pada saat 

pembelajaran berlangsung. Hal ini dilaksanakan oleh pengamat 

(observer). 

2. Teknik Tes 

Teknik Tes yaitu untuk mengukur hasil belajar siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran. 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

1. Lembar Panduan Observasi 

Digunakan untuk mengetahui bagaimanakah aktivitas siswa dan 

kinerja guru dalam pembelajaran menggunakan model cooperative 

learning tipe think pair share di kelas. Observasi dilakukan oleh 

observer terhadap aktivitas siswa maupun kinerja guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. 
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2. Tes Formatif 

Soal-soal tes formatif, digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berupa nilai-nilai siswa setelah diimplementasikan pembelajaran 

model cooperative learning tipe think pair share  guna mengetahui 

hasil belajar siswa. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Kualitatif  

Digunakan untuk menganalisis aktivitas belajar siswa dan kinerja 

guru selama proses pembelajaran berlangsung. Analisis yang 

digunakan berupa analisis deskriptif yaitu berupa narasi untuk 

mendeskripsikan data.  

a. Data kinerja guru 

Data kinerja guru diperoleh dari pengamatan observer selama 

proses pembelajaran berlangsung. Hasil dari pengamatan 

dianalisis menggunakan rumus: 

    N = 
 

  
 x 100 

   

Keterangan: 

N  = nilai yang dicari/diharapkan 

R  = skor yang diperoleh 

SM  = skor maksimum ideal yang diamati 

100  = bilangan tetap 

Diadopsi dari Purwanto (2008: 112). 
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 Setelah diperoleh nilai kinerja guru, kemudian dikategorikan 

sesuai dengan kualifikasi sebagai berikut: 

Tabel: 3.1 Kriterian Kategori Kinerja Guru 

No Rentang nilai Kategori 

1 N > 80 Sangat baik 

2 60 < N ≤ 80 Baik 

3 40 < N ≤ 60 Cukup 

4 20 < N ≤ 40 Kurang 

5 N ≤ 20 Sangat kurang 

Modifikasi dari Poerwanti (2008: 7.6). 

b. Data aktivitas belajar siswa 

Data aktivitas belajar siswa diperoleh dengan cara menggunakan 

lembar observasi. Data kualitatif aktivitas siswa dianalisis 

menggunakan rumus: 

NA =  
  

  
        

Keterangan: 

NA = Nilai aktivitas yang dicari atau diharapkan 

JS  = Jumlah skor yang diperoleh  

SM = Skor maksimum ideal dari aspek yang diamati 

100 = Bilangan tetap  

Diadopsi dari Aqib dkk.,( 2009: 41). 

 

 Setelah diperoleh presentase aktivitas belajar siswa kemudian 

dikategorikan sesuai dengan kriteria hasil observasi pada tabel 

berikut ini:  
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Tabel 3.2 Kriteria hasil observasi aktivitas  

No Tingkat keaktifan Kategori 

1 > 80 Sangat aktif 

2 61-80 Aktif 

3 41-60 Cukup aktif 

4 21-40 Kurang aktif 

5 < 20 Pasif 

 Modifikasi dari Arikunto (2007: 44). 

2. Analisis Kuantitatif 

Digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan belajar siswa 

yang erat hubungannya dengan penguasaan materi yang diajarkan 

guru. Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar siswa secara 

individual digunakan rumus berikut di bawah ini: 

NA = 
  

  
       

Keterangan: 

NA  = Nilai Akhir 

SB = Skor yang diperoleh dari jawaban benar pada tes 

TS = Total Skor Maksimum dari tes 

100  = Konstanta (diadopsi dari Purwanto, 2008: 112). 

 

 Untuk menghitung nilai rata-rata seluruh siswa dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

      = 
  

 
 

Keterangan: 

      = Nilai rata- rata yang dicari 



29 
 

 

x = Jumlah nilai 

N = Banyak siswa 

Adopsi Muncarno (2010: 15). 

   Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal digunakan rumus sebagai berikut:  

P =  
                                

            
 x 100% 

Keterangan: 

P = Persentase ketuntasan belajar siswa (Aqib,dkk., 2009: 41). 

 

F. Urutan Penelitian Tindakan Kelas 

 Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari tiga siklus dan masing-

masing siklus memiliki empat tahapan kegiatan, yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun tahapan-tahapan 

siklus sebagai berikut: 

Siklus I 

1. Tahap Perencanaan 

a. Berdiskusi dengan guru kelas untuk menganalisis materi yang 

sudah diajarkan guna penyesuaian penyusunan perangkat 

pembelajaran yaitu “Koperasi dalam Perekonomian Indonesia”. 

b. Membuat perangkat pembelajaran yakni menganalisis pemetaan 

SK/KD, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

mengacu pada Permendiknas No 41 Tahun 2007  tentang 
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standar proses yang disesuaikan dengan pembelajaran 

cooperative learning tipe think pair share. 

c. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa 

dan kinerja guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

d. Menyusun alat evaluasi pembelajaran, seperti LKS, soal-soal tes 

dan media pembelajaran. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan (Pertemuan 1) 

Pada siklus I pertemuan 1, diawali dengan persiapan guru yang 

berkolaboratif dengan peneliti. Pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model cooperative learning tipe think pair share 

meliputi beberapa tahapan antara lain. 

a. Kegiatan Awal 

Kegiatan awal dalam penelitian yang telah dilakukan guru 

adalah sebagai berikut:  

1. Salam pembuka. 

2. Doa. 

3. Absensi. 

4. Guru mengkondisikan kelas dan mengecek kesiapan siswa 

untuk memulai pembelajaran kemudian guru membagi siswa 

menjadi 6 kelompok secara heterogen yang terdiri dari 4-6 

orang siswa. 
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5. Guru membagikan nomor dada kepada masing- masing 

siswa guna mempermudah observer mengamati aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

6. Guru menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan materi pembelajaran secara singkat 

dengan menggunakan media gambar untuk mempermudah 

siswa berpikir dan menggali pengetahuan awal siswa. 

2. Guru memberikan pertanyaan dalam bentuk LKS, terkait 

materi yang dipelajari. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk berpikir. 

4. Secara individu mencari jawaban atau pendapat yang 

bersumber dari buku yang relevan. 

5. Siswa berpikir, menganalisis dan menjabarkan jawaban 

terkait pertanyaan yang didapat secara individu. 

6. Selanjutnya siswa berdiskusi jawaban satu sama lain secara 

berpasangan dengan teman sekelompoknya sehingga 

menghasilkan jawaban yang mereka anggap paling benar. 

7. Guru mengkondisikan siswa agar aktif dalam diskusi 

kelompok. 

8. Kemudian pasangan bertemu kembali dalam kelompok 

besarnya untuk berbagi hasil diskusi dengan pasangannya 
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kepada pasangan-pasangan lain yang ada dalam kelompok 

besar tersebut. 

9. Setelah diskusi kelompok selesai perwakilan dari setiap 

kelompok maju untuk membacakan hasil diskusinya. 

10. Guru membimbing siswa untuk dapat aktif dalam 

menanggapi dan memberikan masukan kepada masing-

masing kelompok. 

c. Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

2. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar rajin 

mengulang pelajaran dirumah. 

3. Salam penutup. 

Pertemuan 2 

a. Kegiatan Awal 

Kegiatan awal dalam penelitian yang telah dilakukan guru 

adalah sebagai berikut.  

1. Salam pembuka. 

2. Doa. 

3. Absensi. 

4. Guru mengkondisikan kelas dan mengecek kesiapan siswa 

untuk memulai pembelajaran kemudian guru membagi siswa 
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menjadi 6 kelompok secara heterogen yang terdiri dari 4-6 

orang siswa. 

5. Guru membagikan nomor dada kepada masing- masing 

siswa guna mempermudah observer mengamati aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

6. Guru menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan materi pembelajaran lanjutan pada 

pertemuan yang lalu secara singkat dengan menggunakan 

media gambar untuk mempermudah siswa berpikir dan 

menggali pengetahuan awal siswa. 

2. Guru memberikan pertanyaan dalam bentuk LKS, terkait 

materi yang dipelajari. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk berpikir. 

4. Secara individu mencari jawaban atau pendapat yang 

bersumber dari buku yang relevan. 

5. Siswa berpikir, menganalisis dan menjabarkan jawaban 

terkait pertanyaan yang didapat secara individu. 

6. Selanjutnya siswa berdiskusi jawaban satu sama lain secara 

berpasangan dengan teman sekelompoknya sehingga 

menghasilkan jawaban yang mereka anggap paling benar. 
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7. Guru mengkondisikan siswa agar aktif dalam diskusi 

kelompok. 

8. Kemudian pasangan bertemu kembali dalam kelompok 

besarnya untuk berbagi hasil diskusi dengan pasangannya 

kepada pasangan-pasangan lain  yang ada dalam kelompok 

besar tersebut. 

9. Setelah diskusi kelompok selesai perwakilan dari setiap 

kelompok maju untuk membacakan hasil diskusinya. 

10. Guru membimbing siswa untuk dapat aktif dalam 

menanggapi dan memberikan masukan kepada masing-

masing kelompok. 

c. Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

2. Menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil diskusi dengan 

memberikan tes formatif kepada siswa untuk melihat tingkat 

penguasaan materi pelajaran IPS. 

3. Salam penutup. 

3. Tahap Observasi 

 Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan 

tindakan dengan menggunakan lembar panduan observasi yang telah 
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dibuat. Lembar panduan observasi berisi tentang instrumen-

instrumen yang berkenaan dengan aktivitas siswa dan kinerja guru. 

4. Tahap Refleksi 

 Hasil yang dicapai dalam tahap observasi dikumpulkan serta 

dianalisis dalam tahap ini. Refleksi dilakukan dengan melihat data 

observasi apakah proses pembelajaran yang diterapkan dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hasil analisis data 

yang dilaksanakan dalam tahap ini dipergunakan sebagai acuan 

untuk merencanakan siklus berikutnya. 

 

Siklus II 

Pada akhir siklus I telah dilakukan refleksi oleh semua tim peneliti 

untuk mengkaji proses pembelajaran yang dilakukan guru sebagai acuan 

dalam pelaksanaan siklus II. Adapun pelaksanaan pada siklus II ini 

meliputi: 

1. Tahap Perencanaan 

a. Mendata kembali kekurangan dan kendala yang ada di siklus I. 

b. Merancang perbaikan untuk proses pembelajaran pada siklus II 

berdasarkan refleksi dari siklus I. 

c. Membuat perangkat pembelajaran yakni menganalisis pemetaan 

SK/KD, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

mengacu pada Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang standar 

proses yang disesuaikan dengan pembelajaran cooperative 
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learning tipe think pair share, dengan materi pembelajaran yaitu 

“Perkembangan dalam Teknologi”. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa 

dan kinerja guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

e. Menyusun alat evaluasi seperti LKS, soal-soal tes dan media 

pembelajaran. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan (Pertemuan 1) 

a. Kegiatan Awal 

Kegiatan awal dalam penelitian yang telah dilakukan guru adalah 

sebagai berikut:  

1. Salam pembuka. 

2. Doa. 

3. Absensi. 

4. Guru mengkondisikan kelas dan mengecek kesiapan siswa 

untuk memulai pembelajaran kemudian guru membagi siswa 

menjadi 6 kelompok secara heterogen yang terdiri dari 4-6 

orang siswa. 

5. Guru membagikan nomor dada kepada masing- masing siswa 

guna mempermudah observer  mengamati aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

6. Guru menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 
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b. Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan materi pembelajaran secara singkat 

dengan menggunakan media gambar berupa gambar “ HP, 

gepyok padi, dan mesin penggiling padi untuk 

mempermudah siswa berpikir dan menggali pengetahuan 

awal siswa. 

2. Guru memberikan pertanyaan dalam bentuk LKS, terkait 

materi yang dipelajari. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk berpikir. 

4. Secara individu mencari jawaban atau pendapat yang 

bersumber dari buku yang relevan. 

5. Siswa berpikir, menganalisis dan menjabarkan jawaban 

terkait pertanyaan yang didapat secara individu. 

6. Selanjutnya siswa berdiskusi jawaban satu sama lain secara 

berpasangan dengan teman sekelompoknya sehingga 

menghasilkan jawaban yang mereka anggap paling benar. 

7. Guru mengkondisikan siswa agar aktif dalam diskusi 

kelompok. 

8. Kemudian pasangan bertemu kembali dalam kelompok 

besarnya untuk berbagi hasil diskusi dengan pasangannya 

kepada pasangan-pasangan lain yang ada dalam kelompok 

besar tersebut. 
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9. Setelah diskusi kelompok selesai perwakilan dari setiap 

kelompok maju untuk membacakan hasil diskusinya. 

10. Guru membimbing siswa untuk dapat aktif dalam 

menanggapi dan memberikan masukan kepada masing-

masing kelompok. 

c. Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

2. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar rajin 

mengulang pelajaran di rumah dan memberikan tindak lanjut 

kepada siswa melalui pemberian tugas membaca buku paket 

tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. 

3. Salam penutup. 

 

Pertemuan 2 

a. Kegiatan Awal 

Kegiatan awal dalam penelitian yang telah dilakukan guru adalah 

sebagai berikut:  

1. Salam pembuka. 

2. Doa. 

3. Absensi. 
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4. Guru mengkondisikan kelas dan mengecek kesiapan siswa untuk 

memulai pembelajaran kemudian guru membagi siswa menjadi 6 

kelompok secara heterogen yang terdiri dari 4-6 orang siswa. 

5. Guru membagikan nomor dada kepada masing-masing siswa 

guna mempermudah observer  mengamati aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

6. Guru menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan materi pembelajaran secara singkat 

dengan menggunakan media gambar “teknologi komunikasi 

dan transportasi” untuk mempermudah siswa berpikir dan 

menggali pengetahuan awal siswa. 

2. Guru memberikan pertanyaan dalam bentuk LKS, terkait 

materi yang dipelajari. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk berpikir. 

4. Secara individu mencari jawaban atau pendapat yang 

bersumber dari buku yang relevan. 

5. Siswa berpikir, menganalisis dan menjabarkan jawaban 

terkait pertanyaan yang didapat secara individu. 

6. Selanjutnya siswa berdiskusi jawaban satu sama lain secara 

berpasangan dengan teman sekelompoknya sehingga 

menghasilkan jawaban yang mereka anggap paling benar. 
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7. Guru mengkondisikan siswa agar aktif dalam diskusi 

kelompok. 

8. Kemudian pasangan bertemu kembali dalam kelompok 

besarnya untuk berbagi hasil diskusi dengan pasangannya 

kepada pasangan-pasangan lain yang ada dalam kelompok 

besar tersebut. 

9. Setelah diskusi kelompok selesai perwakilan dari setiap 

kelompok maju untuk membacakan hasil diskusinya. 

10. Guru membimbing siswa untuk dapat aktif dalam 

menanggapi dan memberikan masukan kepada masing-

masing kelompok. 

c. Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

2. Menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil diskusi dengan 

memberikan tes formatif kepada siswa untuk melihat tingkat 

penguasaan materi pelajaran IPS. 

3. Salam penutup. 

3. Tahap Observasi 

 Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan 

tindakan dengan menggunakan lembar panduan observasi yang telah 
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dibuat. Lembar panduan observasi berisi tentang instrumen-

instrumen yang berkenaan dengan aktivitas siswa dan kinerja guru. 

4. Tahap Refleksi 

 Hasil yang dicapai dalam tahap observasi dikumpulkan serta 

dianalisis dalam tahap ini. Refleksi dilakukan dengan melihat data 

observasi apakah proses pembelajaran yang diterapkan dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hasil analisis data 

yang dilaksanakan dalam tahap ini dipergunakan sebagai acuan 

untuk merencanakan siklus berikutnya. 

 

Siklus III 

 Pada akhir siklus II telah dilakukan refleksi oleh guru dan observer 

dalam mengkaji proses pembelajaran maka diharapkan hasil 

pembelajaran pada siklus III ini lebih baik dari pada hasil siklus II. 

Adapun langkah-langkah pada siklus III ini, antara lain: 

1. Tahap Perencanaan 

a. Mendata kembali kekurangan dan kendala yang ada pada siklus 

II. 

b. Merancang perbaikan untuk proses pembelajaran pada siklus III 

berdasarkan refleksi dari siklus II. 

c. Membuat perangkat pembelajaran yakni menganalisis pemetaan 

SK/KD, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

mengacu pada Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang standar 

proses yang disesuaikan dengan pembelajaran cooperative 
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learning tipe think pair share, dengan materi pembelajaran yaitu 

“Masalah Sosial di lingkungan Setempat”. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa 

dan kinerja guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

e. Menyusun alat evaluasi seperti LKS, soal-soal tes dan media 

pembelajaran. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan (Pertemuan 1) 

a. Kegiatan Awal 

Kegiatan awal dalam penelitian yang telah dilakukan guru 

adalah sebagai berikut:  

1. Salam pembuka. 

2. Doa. 

3. Absensi. 

4. Guru mengkondisikan kelas dan mengecek kesiapan siswa 

untuk memulai pembelajaran kemudian guru membagi siswa 

menjadi 6 kelompok secara heterogen yang terdiri dari 4-6 

orang siswa. 

5. Guru membagikan nomor dada kepada masing- masing 

siswa guna mempermudah observer  mengamati aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

6. Guru menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

b. Kegiatan Inti 
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1. Guru menyampaikan materi pembelajaran secara singkat 

dengan menggunakan media gambar berupa gambar” 

Tawuran pelajar, gambar anak yang sedang dimarahi ibunya, 

dan gambar pengemis” untuk mempermudah siswa berpikir 

dan menggali pengetahuan awal siswa. 

2. Guru memberikan pertanyaan dalam bentuk LKS, terkait 

materi yang dipelajari. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk berpikir. 

4. Secara individu mencari jawaban atau pendapat yang 

bersumber dari buku yang relevan. 

5. Siswa berpikir, menganalisis dan menjabarkan jawaban 

terkait pertanyaan yang didapat secara individu. 

6. Selanjutnya siswa berdiskusi jawaban satu sama lain secara 

berpasangan dengan teman sekelompoknya sehingga 

menghasilkan jawaban yang mereka anggap paling benar. 

7. Guru mengkondisikan siswa agar aktif dalam diskusi 

kelompok. 

8. Kemudian pasangan bertemu kembali dalam kelompok 

besarnya untuk berbagi hasil diskusi dengan pasangannya 

kepada pasangan-pasangan lain yang ada dalam kelompok 

besar tersebut. 

9. Setelah diskusi kelompok selesai perwakilan dari setiap 

kelompok maju untuk membacakan hasil diskusinya. 
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10. Guru membimbing siswa untuk dapat aktif dalam 

menanggapi dan memberikan masukan kepada masing-

masing kelompok. 

c. Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

2. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar rajin 

mengulang pelajaran di rumah. 

3. Salam penutup. 

Pertemuan 2 

a. Kegiatan Awal 

Kegiatan awal dalam penelitian yang telah dilakukan guru adalah 

sebagai berikut:  

1. Salam pembuka. 

2. Doa. 

3. Absensi. 

4. Guru mengkondisikan kelas dan mengecek kesiapan siswa untuk 

memulai pembelajaran kemudian guru membagi siswa menjadi 6 

kelompok secara heterogen yang terdiri dari 4-6 orang siswa. 

5. Guru membagikan nomor dada kepada masing- masing siswa 

guna mempermudah observer mengamati aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. 
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6. Guru menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan materi pembelajaran secara singkat 

dengan menggunakan media gambar berupa gambar ”upaya-

upaya untuk mengatasi permasalahan sosial”. Untuk 

mempermudah siswa berpikir dan menggali pengetahuan 

awal siswa. 

2. Guru memberikan pertanyaan dalam bentuk LKS, terkait 

materi yang dipelajari. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk berpikir. 

4. Secara individu mencari jawaban atau pendapat yang 

bersumber dari buku yang relevan. 

5. Siswa berpikir, menganalisis dan menjabarkan jawaban 

terkait pertanyaan yang didapat secara individu. 

6. Selanjutnya siswa berdiskusi jawaban satu sama lain secara 

berpasangan dengan teman sekelompoknya sehingga 

menghasilkan jawaban yang mereka anggap paling benar. 

7. Guru mengkondisikan siswa agar aktif dalam diskusi 

kelompok. 

8. Kemudian pasangan bertemu kembali dalam kelompok 

besarnya untuk berbagi hasil diskusi dengan pasangannya 
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kepada pasangan-pasangan lain  yang ada dalam kelompok 

besar tersebut. 

9. Setelah diskusi kelompok selesai perwakilan dari setiap 

kelompok maju untuk membacakan hasil diskusinya. 

10. Guru membimbing siswa untuk dapat aktif dalam 

menanggapi dan memberikan masukan kepada masing-

masing kelompok. 

c. Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

2. Menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil diskusi dengan 

memberikan tes formatif kepada siswa untuk melihat tingkat 

penguasaan materi pelajaran IPS. 

3. Salam penutup. 

3. Tahap Observasi 

 Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan 

tindakan dengan menggunakan lembar panduan observasi yang telah 

dibuat. Lembar panduan observasi berisi tentang instrumen-

instrumen yang berkenaan dengan aktivitas siswa dan kinerja guru. 

4. Tahap Refleksi 

 Pada tahap terakhir siklus ini yaitu refleksi peneliti mengkaji 

aktivitas dan hasil belajar siswa serta kinerja guru selama 
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pembelajaran berlangsung dari siklus I, II, dan III . Sebagai bahan 

perbandingan hasil penilaian tiap siklus dalam bentuk persentase 

dilihat apakah ada peningkatan rata-rata nilai dan sebagai 

pertimbangan apakah siklus akan dilanjutkan atau dicukupkan. 

 

G. Indikator Keberhasilan 

 Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

ini dikatakan berhasil apabila:  

1. Terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 

Sabah Balau Lampung Selatan pada proses pembelajaran di setiap 

siklusnya. 

2. Adanya peningkatan hasil belajar siswa berupa peningkatan nilai 

rata-rata serta persentase ketuntasan hasil belajar siswa yaitu ≥75% 

dari jumlah siswa yang mencapai KKM. 

 

 

 


