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ABSTRAK 

PENGARUH PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF  

TIPE  WORD SQUARE  TERHADAP HASIL BELAJAR 

 SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS IV 

 MIN 11 BANDAR LAMPUNG  

Oleh 

ANA FATMAWATI 

NPM: 1311100165 

Di dalam dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, dan 

menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan.Kenyataannya pada 

saat ini masih banyak guru yang melakukan pembelajaran dalam bidang Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) menggunakan metode konvensional, dalam situasi yang 

seperti ini akan membuat pembelajaran kurang berkesan bagi siswa. Dapat diketahui 

bahwa pada mata pelajaran IPS masih banyak siswa yang hasil belajarnya belum 

tuntas dan masih rendah. Untuk itu digunakan model pembelajaran word square 

dalam proses pembelajaran. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

penerapan model pembelajaran word square terhadap hasil belajar siswa mata 

pelajaran IPS, dibanding dengan siswa yang menggunakan metode 

konvensional.Penelitian ini dilakukan di MIN 11 Bandar Lampung tahun ajaran 

2016/2017.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi 

eksperimen dengan desain true experimental design.Pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan tekhnik probability sampling, yang melibatkan 50 siswa 

sebagai sampel.Sampel yang pertama berjumlah 25 siswa untuk kelas eksperimen, 

dan sampel kedua berjumlah 25 siswa untuk kelas kontrol.Data penelitian diperoleh 

dari hasil pretest dan posttest, yang berupa soal pilihan ganda berjumlah 20 

soal.Analisis data kedua kelompok tersebut menggunakan uji-t dengan bantuan 

SPSS 20. 

Hasil analisis data menunjukan bahwa nilai rata-rata hasil belajar IPS siswa 

kelas IV A yang diajarkan dengan model pembelajaran word square  adalah 81,20, 

dan nilai rata-rata hasil belajar IPS siswa kelas IV B yang diberikan pembelajaran 

dengan metode konvensional adalah 73,00 dengan nilai thitung< ttabel (2,063 < 6,718 ≥ 

2,063), dengan taraf signifikan 0,05 (0,000 < 0,05). Hal ini menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh model pembelajaran word square terhadap hasil belajar IPS 

siswa. 

 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Word Square, Hasil Belajar IPS,Aktifitas dan 

Potensi Ekonomi Daerah. 



 

MOTTO 

 

 ِھَي َأحَۡسُنۚ ِإنَّ َربََّك ُھَو َأعَۡلُم ِبَمن ٱلَِّتي َوَجِٰدلُۡھم ِبٱلَۡموِۡعَظِةٱلَۡحَسَنِةۖ َوٱلِۡحكَۡمِة ِإَلىٰ َسِبیِل َربَِّك ِبٱدُۡع

  ١٢٥ ٱلُۡمھَۡتِدیَن َوُھَو َأعَۡلُم ِبۦَضلَّ َعن َسِبیِلِھ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. (Q.S An-Nahl:125) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan zaman, di mana pengetahuan dan keterampilan 

yang harus dipelajari bertambah dan berkembang semakin kompleks, kemudian 

upaya-upaya pembelajaran tersebut mulai diformalkan dalam bentuk apa yang 

sekarang dikenal dengan persekolahan. Di manapun  proses pendidikan terjadi, 

menunjukan bahwa pendidikan mempunyai nilai-nilai yang hakiki tentang 

harkat dan martabat kemanusiaan. 

Pembangunan pendidikan nasional merupakan upaya bersama seluruh 

komponen pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan 

sistematis untuk mewujudkan peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya.Pendidikan mempunyai posisi strategis untuk meningkatkan 

kualitas, harkat dan martabat setiap warga negara sebagai bangsa yang 

bermartabat dan berdaulat.
1
 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah 

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang 

didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran 

dikelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi. Otak 

                                                             
1Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaharuan Pendidikan Konsep, Teori, dan Model 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1  

1 



 

anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut 

untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya 

dengan kehidupan sehari-hari.
2
 

Secara jelas tujuan pendidikan Nasional dirumuskan dalam undang-

undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 3, yang menjelaskan bahwa Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak 

Mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.
3
Berkaitan dengan pendidikan, seperti 

yang dijelaskan dalam firman Allah surah Al Fath ayat 2, sebagai berikut: 

  ٢ا �ا مُّسَۡتِقیم� َعَلیَۡك َوَیھِۡدَیَك ِصَرٰطۥ َما َتَقدََّم ِمن َذنِۢبَك َوَما َتَأخََّر َوُیِتمَّ ِنعَۡمَتُھٱللَُّھلَِّیغِۡفَر َلَك 
Artinya:  

Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu 

dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan 

memimpin kamu kepada jalan yang lurus. (QS. Al Fath:2) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa memberikan pelajaran kepada kita untuk 

mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, begitu pula dalam proses 

pendidikan. Setiap kegiatan ilmiah memerlukan suatu perencanaan dan 

organisasi yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur.Dalam 

                                                             
2Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2006), h.1 
3
Ibid, h. 273 



 

pendidikan diperlukan adanya program yang terencana agar dapat 

menghantarkan proses pendidikan sampai pada tujuan yang diinginkan.   

Pendidikan yang diselenggarakan disetiap satuan pendidikan, mulai dari 

pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, bahkan yang dilakukan dilembaga-

lembaga nonformal dan informal seharusnya dapat menjadi landasan bagi 

pembentukan pribadi peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. 

Kenyataannya mutu pendidikan, khususnya mutu output pendidikan masih 

rendah jika dibandingkan dengan output pendidikan di negara lain. Rendahnya 

mutu pendidikan, memerlukan penanganan secara menyeluruh, karena dalam 

kehidupan suatu bangsa, pendidikan memegang peranan amat penting untuk 

menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, juga merupakan wahana 

untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
4
 

Dewasa ini masih banyak diketahui bahwa model atau pendekatan 

pembelajaran yang dikembangkan oleh guru-guru di sekolah, termasuk di 

sekolah dasar (SD) lebih didasarkan pada kebutuhan formal dari pada 

kebutuhan riil siswa. Akibatnya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

guru-guru tersebut terkesan lebih merupakan pekerjaan administratif, dan 

belum berperan dalam mengembangkan potensi siswa secara optimal. Kondisi 

pembelajaran seperti ini tidak dapat dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa 

tugas yang diemban guru sebagai pelaksanaanpengajar sangatlah kompleks dan 

sulit, karena ia berhadapan dengan dua hal yang berada diluar kontrolnya, yaitu 

                                                             
4 Mulyasa, Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013,(Bandung: Rosda Karya, 2013)h.13 



 

pedoman pelaksanaan kurikulum dan pengajaran yang sudah ditentukan terlebih 

dahulu dari atas, dan siswa yang membawa beragam kemampuan. Masih 

terdapat kurang efektifnya pelaksanaan proses belajar mengajar di SD, 

khususnya dalam mata pelajaran Ilmu pengetahuan sosial (IPS).
5
 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke pendidikan 

menengah.Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mendapat sumber materi dari 

berbagai bidang sosial, seperti; ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, ilmu 

politik dan sejarah.
6
 

Di dalam dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, 

pelatih, dan pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan 

suasana belajar yang kondusif, yaitu suasana belajar menyenangkan, menarik, 

memberi rasa aman, memberikan ruang pada siswa untuk berfikir aktif, kreatif, 

dan inovatif dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya. 

Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang 

berkualitas, untuk dapat menjadi guru profesional, mereka harus mampu 

menemukan jati diri dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan 
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dan kaidah-kaidah guru yang profesional.
7
Berkaitan dengan tugas guru, seperti 

yang dijelaskan dalam firman allah QS. Al-Kahfi ayat 66, dibawah ini: 

  ٦٦ا � ُموَسىٰ َھلۡ َأتَِّبُعَك َعَلىٰٓ َأن ُتَعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّمَۡت ُرشۡدۥ َلُھَقاَل
Artinya: 

Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 

mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah 

diajarkan kepadamu? (QS. al-Kahfi : 66) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai guru harus menuntun dan 

memberi tahu kesulitan-kesulitan belajar anak didiknya dalam menuntut ilmu. 

Mengarahkannya untuk tidak mempelajari apa yang tidak menjadi potensi 

dirinya. Guru seharusnya menggali lagi kemampuan yang dimilikinya, terutama 

kreativitas agar saat pembelajaran terasa menyenangkan dan siswa tidak bosan. 

Kenyataannya pada saat ini masih banyak guru yang melakukan 

pembelajaran dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menggunakan 

metode ceramah dan diskusi, tetapi dalam situasi yang seperti ini akan membuat 

pembelajaran kurang berkesan bagi siswa. Cara pembelajaran dikelas yang 

hanya berfokus pada buku paket yang ada, itu akan membuat siswa kurang aktif 

dikelas dan merasa bosan. Banyak diketahui bahwasanya siswa mengangap 

mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang membosankan dan harus 

menggunakan pemikiran yang kuat, karena dalam materi IPS terdapat teori-

teori maupun sejarah, disinilah siswa merasa jenuh dan bosan saat belajar IPS.  
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Hasil observasi pra-penelitian yang dilakukan di MIN 11 Bandar 

Lampung, kenyataannya dilapangan sampai saat ini proses pembelajaran masih 

didominasi oleh guru, dan siswa kurang terlibat dalam proses pembelajaran, 

guru hanya menggunakan metode konvensional dan guru saat dalam proses 

pembelajaran dan hanya terpaku pada buku-buku paket yang ada.  

Metode konvensional menurut Djamarah adalah metode pembelajaran 

tradisional atau disebut juga dengan motode ceramah, karena sejak dulu metode 

ini telah dipergunakan sebagai alat kominukasi lisan antara guru dengan anak 

didik dalam proses pembelajaran. Dalam metode konvensional ditandai dengan 

ceramah yang diiringi dengan penjelasan, serta pembagian tugas dan latihan. 

Saat pembelajaran guru menjelaskan materi yang ada dibuku paket, 

kemudian setelah itu dilanjutkan dengan siswa disuruh untuk mengerjakan soal-

soal yang ada dibuku paket, hal ini yang menjadi penyebab siswa merasa bosan 

saat pembelajaran, akibatnya penguasaan materi siswa masih kurang dan hasil 

belajar siswa masih rendah.
8
 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru bidang studi IPS 

pencapaian hasil belajar siswa masih kurang maksimal.Hasil belajar yang 

kurang maksimal ini dikarenakan peserta didik pada saat pembelajaran kurang 

semangat dan bosan.Dalam pembelajaran IPS guru menggunakan strategi 

konvensional. 
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Berdasarkan nilai harian guru IPS  di MIN 11 Bandar Lampung tahun 

ajaran 2016/2017 dapat diketahui bahwa pada mata pelajaran IPS masih banyak 

siswa yang hasil belajarnya belum tuntas, hal ini dapat dilihat dari nilai ulangan 

harian mata pelajaran IPS dibawah ini: 

Tabel 1 

Data Hasil Ulangan Harian IPS Pelajaran 2016 

Hasil 
No KKM 

IV A IV B 

Jumlah Siswa Persentase (%) 

1. <70 22 25 47 73% 

2. ≥ 70 10 8 18 27% 

Jumlah Siswa 32 33 65 100% 

Sumber: Dokumentasi Nilai ulangan Harian guru IPS  kelas IVA dan IV 

B MIN 11 Bandar Lampung 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya beberapa peserta didik 

yang telah memenuhi KKM yaitu 18 orang sebesar 27%, dan sebagian besar 

peserta didik belum memenuhi KKM yaitu 47 orang sebesar 73%. Dapat 

disimpulkan bahwa jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran IPS hanya 

berjumlah sedikit. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut guru dianjurkan memperlihatkan 

semangat dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk yang baru, agar siswa 

tidak merasa bosan ataupun jenuh. Salah satu cara untuk mengatasi kejenuhan 

siswa yaitu dengan adanya pengelolaan proses pembelajaran yang efektif dan 

menyenangkan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran.  



 

Model pembelajaran merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan 

sebagai alat bantu untuk meminimalisir kesulitan siswa dalam pembelajaran. 

Banyak model pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran, 

salah satunya yaitu word square. 

Model pembelajaran word square merupakan model pembelajaran yang 

mirip dengan mengisi teka-teki silang, akan tetapi perbedaan yang mendasar 

adalah model ini sudah memiliki jawaban, namun disamarkan dengan 

menambahkan kotak tambahan dengan sembarang huruf atau angka penyamar 

atau pengecoh.
9
 

Dalam penelitian ini,penulis menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipeword square, karena bentuk tipe pembelajaran ini bisa digunakan 

dalam semua mata pelajaran.Alasan penulis menggunakan model pembelajaran 

tipe word squareini adalah untuk melatih ketelitian, kritis dalam berfikir, dan 

menyenangkan.Proses pembelajaran menggunakan metode word square 

diharapkan dapat mendorong pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, dan 

menciptakan suasana yang menyenangkan karena pembelajaran berupa 

permainan, melatih siswa disiplin, dan merangsang siswa untuk berfikir aktif, 

sehingga bisa mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

Dalam hasil penelitian yang dilakukan Tri Widiastuti dengan judul 

“Pengaruh Model  pembelajaranWord Square terhadap Peningkatan Hasil 
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Belajar IPA pada Siswa Kelas V MI AL-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2015/2016”. Hasil penelitian tersebut terlihat bahwa model 

word square lebih berpengaruh dibandingkan model pembelajaran 

konvensional.Kaitannya dengan pembelajaran IPA dapat digunakan model 

word square karena terbukti mampu meningkatkan hasil belajar siswa.Dalam 

penelitian ini hasil belajar menggunakan model word square (kelas eksperimen) 

lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional (kelas kontrol).
10

 

Penerapan model pembelajaran yang menyenangkan merupakan salah 

satu sarana yang dapat digunakan untuk mengatasi atau untuk meminimalisir 

kesulitan siswa dalam memahami pelajaran.Model pembelajaran IPS pada 

dasarnya memungkinkan siswa baik secara individual maaupun kelompok aktif 

mencari, menggali dan menemukan konsep IPS. Banyak model pembelajaran 

yang bisa digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar, salah satunya 

dengan menggunakan model pembelajaran word square. Model pembelajaran 

word square merupakan model model pembelajaran yang memadukan 

kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan 

jawaban pada kotak-kotak.Model pembelajaran word square ini bisa berbentuk 

berkelompok-kelompok, agar siswa tidak pasif dan menjadi aktif. 
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Roger, dkk. (1992) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu 

prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi 

secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajar yang di dalamnya 

setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan 

didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain.
11

 

 

Sesuai dengan kenyataan yang ada maka penulis mencoba menerapkan 

model pembelajaran word square pada pembelajaran IPS kelas IV MIN 11 

Bandar Lampung, dengan harapan dapat mengurangi rasa kebosanan siswa, dan 

hasil belajar menjadi lebih baik dalam pembelajaran IPS. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat 

diidentifikasi beberapa masalah: 

1. Kurangnya kreatifitas guru dalam mengkombinasikan metode 

pembelajaran dengan model pembelajaran yang ada. 

2. Proses pembelajaran masih konvensional dan kurang bervariasi. 

3. Siswa dalam pembelajaran kurang aktif, dan merasa bosan. 

4. Rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas IV MIN 11 Bandar Lampung. 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian terarah dan tidak melebar maka penelitian ini dibatasi 

pada hasil belajar IPS siswa kelas IV yang masih rendah, dan menerapka model 
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pembelajaran word square pada mata pelajaran IPS kelas IV MIN 11 Bandar 

Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah, maka dapat dirumuskan masalah adalah:“Seberapa besar pengaruh 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipeword square terhadap hasil 

belajar siswa mata pelajaran IPS kelas IV di MIN 11 Bandar Lampung?” 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan model 

pembelajaran kooperatif  tipeword square terhadap hasil belajar siswa mata 

pelajaran IPS kelas IV MIN 11 Bandar Lampung. 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan  secara Teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau alternatif  

mengenaipenerapan model pembelajaran kooperatif tipe word 

squareterhadap hasil belajarsiswa pada mata pelajaran IPS, khususnya 

dalam pengembangan pembelajaran di Sekolah Dasar. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Kegunaan secara Praktis 



 

a. Bagi Peneliti, dapat memperluas wawasan tentang penggunaan model 

pembelajaran word square pada mata pelajaran IPS. 

b. Siswa, memotivasi siswa agar dapat meningkatkan hasil belajar IPS. 

c. Guru, menjadi bahan acuan untuk menggunakan model pembelajarn word 

square pada mata pelajaran IPS. 

d. Sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

mengembangkan atau menerapkan model pembelajaran word square di 

kelas-kelas lain. 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Model Pembelajaran Word Square 

1. Pengertian Model Pembelajaran Word Square 

Model pembelajaran word square adalah model pengembangan dari 

metode ceramah yang diperkaya dan berorientasi kepada keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. Model ini juga model yang memadukan kemampuan menjawab 

pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokan jawaban pada kotak-kotak 

jawaban.
12

Word squareterdiri atas dua suku kata diantaranyaword yang berarti 

kata dan square yang berarti pencari. Jadi menurut bahasa arti dari word square 

adalah pencari kata.
13

 

Menurut Laurence Urdang (1968) Word Square is a set of words such 

that whenarranged one beneath another in the form of a square the read 

a like horizontally, artinya word square adalah sejumlah kata yang 

disusun satu di bawah yang lain dalam bentuk bujur sangkar dan dibaca 

secara mendatar dan menurun.Wordsquare menurut Hornby (1994) 

adalah sejumlah kata yang disusun sehingga kata-kata tersebut dapat 

dibaca ke depan dan ke belakang.
14
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Model ini sedikit lebih mirip dengan mengisi teka-teki silang, akan tetapi 

perbedaan yang mendasar adalah model ini sudah memiliki jawaban, namun 

disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan dengan sembarang huruf 

atau angka penyamar atau pengecoh. 

Istimewanya model pembelajaran ini adalah bisa dipraktekan untuk 

semua mata pelajaran, hanya tinggal bagaimana guru dapat memprogram 

sejumlah pertanyaan terpilih yang dapat merangsang siswa untuk berpikir 

efektif. Tujuan huruf atau angka pengecoh bukan untuk mempersulit siswa 

namun untuk melatih sikap teliti dan kritis. 

Model ini secara teknis adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara 

guru membagikan lembar kegiatan atau lembar kerja sebagai alat untuk 

mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah 

diajarkan. Adapun instrument utama model ini adalah lembar kegiatan atau 

kerja berupa pertanyaan atau kalimat yang perlu dicari jawabannya pada 

sususan huruf acak pada kolom yang telah disediakan. 

 

2. Kelebihan dan KekuranganModel Pembelajaran Word Square 

a. Kelebihan 

1) Proses pembelajaran dengan model word square mendorong 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. 

2) Siswa akan terlatih untuk disiplin. 

3) Sebagai latihan untuk bersikap teliti dan kritis. 



 

4) Merangsang siswa untuk berpikir efektif.  

 

b. Kekurangan  

1) Dengan materi yang telah dipersiapkan, akhirnya dapat menumpulkan 

kreatifitas siswa. 

2) Siswa tinggal menerima bahan mentah. 

3) Siswa tidak dapat mengembangkan materi yang ada dengan 

kemampuan atau potensi yang dimilikinya. 

Berdasarkan penjelasandi atas bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

word square dapat menjadikan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, 

dapat meningkatkan prestasi belajar dan dapat mengembangkan rasa saling 

bekerja sama antar peserta didik. Berdasarkan uraian kekurangan dari model 

pembelajaran kooperatif tipeword square adalah ada kemungkinan siswa yang 

hanyaterusmenerimabahanmentahdari guru 

makasiswatidakbisamengembangkanpotensi yang dimilikidirinya. 

 

3. Teknis Pelaksanaan Model Pembelajaran Word Square 

Secara teknis, langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran word 

square adalah sebagai berikut: 

1) Langkah pertama, guru menyampaikan materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran materi tersebut. 

2) Kemudian guru membagi lembaran kegiatan sesuai arahan yang ada. 



 

3) Siswa menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawaban 

secara vertikal, horizontal maupun diagonal. 

4) Berikan poin setiap jawaban dalam kotak. 

Menurut Uno dan Mohamad mengemukakan langkah-langkah 

pembelajaran word square sebagai berikut: 

a) Sampaikan materi sesuai kompetensi. 

b) Bagikan lembar jawaban. 

c) Siswa disuruh menjawab soal, kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai 

jawaban. 

d) Berikan poin setiap jawaban dalam kotak.
15

 

Dari uraian langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran word square 

di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan word square harus disesuaikan 

dengan materi pembelajaran. Dari segi materi maupun pelaksanaanya harus 

sesuai.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah sesui 

dengan pelaksanaan langkah-langkah diatas, dan dikaitakan dengan materi 

pembelajaran.Dalam penelitian ini materi IPS yang digunakan adalah aktivitas 

dan potensi ekonomi daerah. 

langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menyampaikan materi, yaitu materi aktivitas dan potensi ekonomi daerah, 
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kemudian setelah menjelaskan materi peneliti membagikan lembar soal yang di 

dalamnya berupa kotak-kotak jawaban untuk dijawab, yang sebelumnya siswa 

juga sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kelompok itu berjumlah 

5-6 orang. Sambil menjelaskan ulang materi yang telah disampaikan siswa 

disuruh untuk menjawab soal yang telah diberikan, dengan cara mengarsir 

kotak-kotak jawaban yang telah tersedia. Soal yang diberikan kepada siswa 

berjumlah 10.Setelah semua kelompok-kelompok tadi selesai mengerjakan soal, 

maka dikoreksi bersama-sama, dan peneliti memberikan point pada jawaban 

yang benar. 

 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan intruksional, biasanya 

guru menetapkan tujuan belajar. Siswa yang berhasil dalam belajar adalah yang 

berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. 

Menurut Benjamin S. Bloom tiga ranah (domain) hasil belajar, yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Menurut A.J. Romizowski hasil 

belajar merupakan keluaran (outputs) dari suatu sistem pemprosesan 

masukan (input). Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam 



 

informasi, sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau kinerja 

(performance).
16

 

 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan ketrampilan. Merujuk padapemikiran 

Gagne, hasil belajar berupa: 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon 

secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut 

tidak memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun 

penerapan aturan. 

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengategorisasi, kemampuan analitissintesis faktakonsep dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual 

merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut.Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku.
17

 

 

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar pencapaian bentuk perubahan 

perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif dan psikomotoris 

dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu.  

 

2. Macam-macam Hasil Belajar 
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Hasil belajar sendiri merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi 

yaitu sisi peserta didik dan sisi pendidik.Dari sisi peserta didik hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang baik bila dibandingkan pada 

saat sebelum belajar. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu sosial.Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan 

fenomena sosial yang ada dimasyarakat.Sedangkan materi IPS pada kelas IV ini 

tentang aktivitas dan potensi ekonomi daerah. 

Berkenaan dengan hasil belajar, hasil belajar dalam penelitian ini adalah 

hasil belajar diranah  kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup 

kegiatan mental(otak).Ranah kognitif yang terdiri dari enam aspek, yaitu 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.Hanya 

sebagian saja yang cocok diterapkan di SD/MI untuk mengukur hasil belajar 

peserta didik pada ranah kognitif adalah tes objektif pilihan ganda.Hasil belajar 

ranah kognitif yang cocok digunakan di SD mencakup tiga tingkatan yaitu: 

a. Pengetahuan atau knowledge (C1), adalah mencakup menyebutkan, 

menyatakan, mendefinisikan, mengidentifikasi, menjodohkan, dan 

mendaftarkan. Jadi pengetahuan mencakup mengenali, mengetahui dan 

mengingat hal-hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. 

Pengetahuan berkenaan dengan fakta atau istilah-istilah, peristiwa, 

pengertian, kaidah, teori dan metode. 

b. Pemahaman atau comprehensioan(C2), adalah belajar dalam pemahaman 

mencakup menerangkan, membedakan, menduga, mempertahankan, 

memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh menulis kembali, dan 

memperkirakan pemahaman mencakup kemampuan untuk 

menyerappengertian dari hal-hal yang telah dipelajari. Pada jenjang ini siswa 

dituntut untuk mengerti dan memahami konsep yang dipelajari. 



 

c. Penerapan atau aplication (C3), adalah mencakup mengoprasikan, 

menentukan, menunjukan, menghubungkan, memecahkan, 

mendemonstrasikan, menghasilkan. Jadi pada jenjang ini merupakan 

kemampuan menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menghadapi situasi baru yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

3. Faktor-faktor yang MempengaruhiHasil belajar 

Pelaksanaan interaksi belajar mengajar selayaknya berpegang pada apa 

yang tertuang dalam perencanaan pembelajaran, akan tetapi, kenyataan yang 

dihadapi tidaklah seratus persen berhasil. Terdapat beberapa faktor yang 

berpengaruh. 

a. Faktor Guru. Guru adalah pengelola pembelajaran atau disebut 

pembelajar. Faktor ini yang perlu diperhatikan adalah ketrampilan 

mengajar, mengelola tahapan pembelajaran, dan memanfaatkan metode. 

b. Faktor Siswa. Siswa adalah subjek yang belajar atau disebut pelajar.  

c. Faktor Kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman bagi guru dan siswa 

dalam mengorganisasikan tujuan dan isi pelajaran. 

d. Faktor Lingkungan. Lingkungan atau latar belakang adalah konteks 

terjadinya pengalaman belajar.
18

 

 

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/ kondisi 

jasmani dan rohani. 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan 

sekitar siswa. 

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pembelajaran.
19
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Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa banyak faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, diantaranya guru, siswa, kurikulum, 

lingkungan, sedangkan secara global faktor-faktornya adalah internal, eksternal 

dan pendekatan belajar.Beberapa faktor-faktor di atas semua faktor tersebut 

bisa mempengaruhi siswa, dengan berbeda-beda tergantung dari diri siswa 

masing-masing, oleh karena itu dengan adanya faktor-faktor tersebut bisa 

dijadikan acuan dalam hasil belajar siswa. 

 

4. Alat untuk Mengukur Hasil Belajar 

Dalam persiapan strategi proses belajar mengajar perlu disusun 

instrumen penilaian dalam standar penguasaan. Istilah intrumen penilaian 

disebut dengan istilah teknik penilaian yang berupa teknik tes dan nontes. Tes 

merupakan himpunan pertanyaan yang harus dijawab, harus ditanggapi, atau 

tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang tes. 

Tespadaumumnyadigunakanuntukmenilaidanmengukurhasilbelajar siswa, 

terutamahasilbelajarkognitifberkenaandenganpenguasaanbahanpengajaransesua

idengantujuanpendidikandanpengajaran.
20

 

Alat penilaian tekhnik tes, yaitu: 1) tes tertulis, merupakan tes atau soal 

yang harus diselesaikan oleh siswa secara tertulis, 2) tes lisan, yang merupakan 

sekumpulan tes atau soal atau tugas pertanyaan yang diberikan kepada siswa 
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dan dilaksanakan dengan cara tanya jawab, dan tes perbuatan, merupakan tugas 

yang pada umumnya berupa kegiatan praktek atau melakukan kegiatan yang 

mengukur keterampilan. 

Bentuk penilaian berupa tes tertulis terdiri atas bentuk objektif dan 

bentuk uraian. Bentuk objektif meliputi pilihan ganda, isian, benar salah, 

menjodohkan, serta jawaban singkat.Bentuk uraian meliputi uraian terbatas dan 

uraian bebas.
21

Dalampenelitianinipenelitimenggunakantes 

tertulis.Testersebutberupasoal yang harusdiselesaikanolehsiswasecaratertulis. 

C.  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu-ilmu sosial. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar 

realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner 

dari berbagai aspek. IPS atau studi sosial merupakan bagian dari kurikulum 

sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial: 

sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan 

psikologi sosial.
22

 

Dalam kajian pengetahuan sosial (IPS) terdapat beberapa istilah yang 

kadang-kadang sering diartikan secara tumpang-tindih antara satu dengan 
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yanglain. istilah-istilah tersebut adalah Studi Sosial (social studies), ilmu-ilmu 

social (social sciences) dan ilmu pengetahuan sosial (IPS). Studi sosial (social 

studies) merupakan suatu studi yang mengkaji dan menelaah gejala-gejala serta 

masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan perkembangan dan struktur 

kehidupan manusia. Ilmu sosial (social sciences) didefinisikan oleh Achmad 

Sanusi“Ilmu sosial terdiri atas disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang 

bertaraf akademis dan biasanya dipelajari di perguruan tinggi.
23

 

Pelajaran IPS di SD mengajarkankonsep-

konsepesensiilmusosialuntukmembentuksubjekdidikmenjadiwarganegara yang 

baik.Ilmusosialtekanannyakepadakeilmuan yang 

berkenaandengankehidupanmasyarakatataukehidupansosial.Ilmusosialadalahil

mu yang berkenaanberkenaandenganmanusiadalamkontekssosialdengan kata 

lainsemuabidangilmu yang mempelajarimanusiasebagaianggotamasyarakat. 

Pengajarantentangkehidupanmanusia di 

masyarakatharusdimulaidaritingkatsekolahdasarbahkansebelum SD.
24

 

 

2. Tujuan Pendidikan IPS di SD 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bertujuan untuk “mengembangkan 

kemampuan berpikir, sikap dan nilai peserta didik sebagai individu maupun 
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sebagai sosial budaya”. Mata pelajaran IPS di sekolah dasar merupakan 

program pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi dimasyarakat, memiliki 

sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan 

terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa 

dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat 

dicapai manakala program-program pelajaran IPS disekolah diorganisasikan 

secara baik. 

Tujuan khusus pengajaran IPS di sekolahdasardapat dikelompokan 

menjadi beberapa komponen yaitu: 

a. Memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang dan masa akan datang. 

b. Menolong siswa untuk mengembangkan ketrampilan (skill) untuk mencari 

dan mengolah informasi. 

c. Menolong siswa untuk mengebangkan nilai/sikap demokrasi dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

d. Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk mengambil bagian/berperan 

serta dalam bermasyarakat.
25

 

e. Pengetahuansosial yang bergunadalamkehidupannya. 

f. Kemampuanmengidentifikasi, menganalisis, danmenyusun 

alternatifpemecahanmasalahnasional yang terjadidalamkehidupan 

dimasyarakat. 

g. Kemampuanberkomunikasidengansesamawargamasyarakatdanberbagaibida

ngkeilmuansertabidangkeahlian. 

h. Kesadaransikap mental yang 

positifdanketrampilanterhadappemanfaatanlingkunganhidup yang 

menjadibagiandarikehidupantersebut. 

i. Kemampuanmengembangkanpengetahuandankeilmuan IPS 

sesuaidenganperkembangankehidupan, masyarakat, ilmupengetahuan, 

danteknologi.
26
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Berdasarkan penjelasan di atasdapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

IPS di SD/MI bertujuan untuk membekali kemampuan siswa dalam berfikir dan 

berkomunikasi dengan mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap 

masalah sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat. 

3. Karakteristik Pembelajaran IPS di SD 

Karakteristik pembelajaran IPS yang dilihat dari aspek tujuan yang 

cenderung mengarah kepada pemberdayaan intelektual siswa, maka dalam 

pelaksanaanya dapat digabungkan dengan pendekatan kontekstual, di mana 

salah satunya adalah komponen-komponen yang dimiliki pada pendekatan 

kontestual tersebut, yaitu: konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat 

belajar, permodelan, dan penilaian sebenarnya.
27

Karakteristikmatapelajaran IPS 

di SD meliputi: 

a. Ilmupengetahuansosial merupakan gabungan dari unsur unsurgeografi, 

sejarah, ekonomi, hukumdanpolitik, kewarganegaraan, sosiologi, 

bahkanjugabidanghumaniora, pendidikandan agama. 

b. Standarkompetensidankompetensidasar IPS daristrukturkeilmuangeografi, 

sejarah, ekonomi, dansosiologi, yang 

dikemassedemikianrupasehinggamenjadipokokbahasanatautopik (tema) 

tertentu.  

c. Standarkompetensidankompetensidasar IPS 

jugamenyangkutberbagaimasalahsosial yang 

dirumuskandenganpendekataninterdisipliner. 

d. Standarkompetensidankompetensidasardapatmenyangkutperistiwadanper

ubahankehidupanmasyarakatdenganprinsipsebab-akibat, kewilayahan, 

adaptasidanpengelolaanlingkungan, struktur, proses 

danmasalahsosialsertaupaya-upayaperjuanganhidup agar surviv 

sepertipemenuhankebutuhan, kekuasaan, keadilandanjaminankeamanan. 
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e. Standarkompetensidankompetensidasar IPS 

menggunakantigadimensidalammengkajidanmemahamifenomenasosialser

takehidupanmanusiasecarakeseluruhan.
28

 

 

TujuanutamasetiappembelajaranIlmuSosialadalahmembentukwarga 

negara yang baik (good citizenship), demikian pula halnya Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) sebagai satu program pendidikan juga memiliki tujuan yang sama, 

yakni membentuk warga negara yang baik. Dalam proses penyajian IPS 

memiliki karakteristik tersendiri, dalam arti tidak sama dengan karakteristik 

Ilmu-ilmu Sosial tak dapat terpisahkan dari IPS karena konsep-konsep Ilmu-

ilmu Sosial merupakan sumber utama bagi pengembangan materi pembelajaran 

program IPS.
29

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

pembelajaran IPS di SD/MI adalah bersifat dinamis, yang artinya bisa berubah 

sesuai dengan perkembangan masyarakat.Perubahan dapat dalam aspek materi, 

pendekatan, bahkan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. 

 

4. Ruang Lingkup Pembelajaran IPS di MI/SD 

Berkaitan dengan ruang lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai 

suatu bidang studi, sama halnya dengan yang menjadi ruang lingkup ilmu 

sosial, yaitu manusia dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota 

masyarakat. Tegasnya ruang lingkup Ilmu Sosial sama dengan ruang lingkup 
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IPS. Ruang lingkup pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar dibatasi hanya 

sampai pada gejala dan masalah sosial yang mampu dijangkau pada geografi 

dan sejarah.
30

 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS SD meliputi sebagai berikut: 

a. Menggunakanpendekatanlingkungan yang luas. 

b. Menggunakanpendekatanterpaduantarmatapelajaran yang sejenis. 

c. Berisimaterikonsepnilai-nilaisosial, kemandirian, dankerjasama. 

d. Mampumemotivasipesertadidikuntukaktif, kreatif, 

daninovatifdansesuaidenganperkembangananak. 

e. Mampumeningkatkanketerampilanpesertadidikdalamberpikirdanmemperluas

cakrawalabudaya.
31

 

 

Ruang lingkup materi pembelajaran IPS kelas IV pada penelitian ini 

adalah materi tentang aktivitas dan potensi ekonomi daerah.Aktivitas 

masyarakat dalam mengolah potensi ekonomi daerah tempat tinggalnya 

terdapat beberapa potensi ekonomi diantaranya sumber daya alam di daratan, di 

perairan, di daerah pantai, di daerah dataran tinggi, di daerah dataran rendah, 

dan di daerah pegunungan. 

Berdasarkan penjelasan di atas ruang lingkup mata pelajaran IPS 

disesuaikan dengan gejala dan masalah sosial di masyarakat, yang disesuaikan 

dengan tingkat pembelajaran di SD/MI. Ruang lingkup tersebut mengajarkan 

siswa sebagai manusia yang bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi 

masalah sosial yang akan timbul di lingkungan masyarakat. 
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D. Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang menerapkan metode pembelajaran word square 

diantaranya:  

Hasil penelitian Luh Putu Sukandheni, menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

word square  terhadap hasil belajar IPA pada kelas 5 Gugus Budi Utomo 

Denpasar Timur tahun Ajaran 2013/2014. Hasil analisis data menunjukan uji t 

diperoleh thit= 3,03,sedangkan ttabel= 2,00 pada taraf signifikansi 5% dan 

derajat kebebasan db = 35 + 35– 2 = 68 adalah 2,00 dan 1= 0,82 sedangkan 2 = 

0,55 Terlihat bahwa thitung> ttabel (3,03 > 2,00) yang berarti dalam penelitian 

ini terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA siswa yang 

dibelajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe word square 

berbasis lingkungan dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan 

pembelajaran konvensional pada Kelas V Gugus Budi Utomo Denpasar Timur 

Tahun Ajaran 2013/2014. Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

pembelajaran IPA dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe word 

square.
32
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Hasil Penelitian GusmitawatiSupandi, menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

hasil belajar pada siklus pertama memperoleh nilai 60 dengan persentasi 

45,71% sedangkan siklus kedua memperoleh nilai 74,26 dengan persentasi 

85,71%. Penelitian ini berkesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif word square dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas IV B di Sekolah Dasar Negeri Cibalagung 

5 Bogor. Selain itu, penerapan model pembelajaran ini dapat meningkatkan 

kualitas, pelaksanaan pembelajaran di kelas serta meningkatkan keaktifan, 

kerjasama siswa dalam proses pembelajaran.
33

 

Hasil penelitian Ni Putu Dian Sri Widiartini, menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan keterampilan menyimak cerita secara signifikan antara 

siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran word 

square dan siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional (thitung> ttabel). Siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan 

model pembelajaran word square mencapai skor rata-rata 87,21(kategori sangat 

tinggi). Sedangkan, siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional mencapai skor rata-rata 73,55 (kategori tinggi). Hal 

ini menunjukkan bahwa keterampilan menyimak cerita yang dicapai oleh siswa 

yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran word square lebih 
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baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional.
34

 

Setelah menelaah isi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh 

para peneliti-peneliti sebelumnya,Kajian pada penelitian 

pertamaterdapatpengaruhpembelajaran IPA 

denganmenggunakanpembelajarankooperatiftipeword square, yang 

menggunakan model konvensional dan word squre. Peneliti yang kedua 

berfokus pada satu model pembelajaran saja yaitu, model pembelajaran 

kooperatif tipe word square, danhasilpembelajaran yang menggunakanword 

squaredapatmeningkatkanhasilbelajarsiswa.Penelitian yang ketiga 

menggunakan model konvensional dan word 

square.Dalampenelitianketigaterdapathasil yang signifikanantarapembelajaran 

yang menggunakanword squaredankonvensional. Penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti adalah hanya berfokus pada hasil belajar siswa 

menggunakan model word square dan konvensional. 

 

E. Kerangka Berfikir 

Kerangkaberfikiradalahhubunganantarvariabelbebasdenganvariabelterikat

dalamrangkamemberikanjawabansementaratentangmasalah yang 
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akanditelitisehinggamemperjelaspenelitian yang 

akanditelitiolehpeneliti.
35

Dalampenelitianini yang menjadi variable bebas (X) 

adalah model pembelajarankooperatiftipeword square. Variabelterikat (Y) 

hasilbelajar. 

Dalam pelajaran IPS diharapkan siswa mampu mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 

terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang 

menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.Namun, terdapat 

beberapa faktor yang menghambat tercapainya tujuan tersebut, diantaranya 

keadaan/kondisi jasmani dan rohani, kondisi lingkungan sekitar, kegiatan 

pembelajaran yang meliputi model pembelajaran yang digunakan sehingga hasil 

belajar siswa rendah. 

Menanggapi hal-hal tersebut, untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa 

perlu diupayakan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut dengan 

menerapkan model pembelajaran yang tepat dalam membangkitkan hasil 

belajar siswa, meningkatkan mutu proses dan hasil belajar siswa. Disinilah 

suatu model pembelajaran word square diperlukan dalam mempengaruhi hasil 

belajar yang diperoleh siswa khususnya dalam mata pelajaran IPS.Model 

pembelajaran word square dapat diartikan sebagai salah satu model 
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pembelajaran yang membutuhkan suatu kejelian dan ketelitian siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk berfikir efektif melalui permainan acak huruf dalam 

pembelajaran. 

Bagan 1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil belajar 

yang masih 

rendah. 

Penyebabnya karena guru masih 

menggunakan model konvensional, 

dan sisiwa merasa bosan dan juga 

kurang aktif di kelas. 

Digunakan model pembelajaran 

word square  karenapembelajaran 

ini merupakan model yang bisa 

dipraktekan disemua mata 

pelajaran. Dengan model 

pembelajaran ini siswa akan merasa 

menyenangkan dalam belajar. 

Diharapkan

hasil 

belajar 

meningkat. 

Guru 

menyampaikan 

materi pelajaran. 

Guru membagi lembar 

kegiatan untuk tugas siswa. 

Siswa menjawab soal 

kemudian mengarsir huruf 

dalam kotak sesuai jawaban 

secara vertikal maupun 

horizontal maupun diagonal. 

Guru memberi 

point pada 

jawaban yang 

benar. 

Guru dan siswa 

merefleksikan 

bersama hasil 

jawaban siswa. 



 

 

Berdasarkan bagan berfikir di atas, pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe word squarediperlukan dalam 

mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh peserta didik, khususnya pada mata 

pelajaran IPS. Penggunaan model word squareini diduga dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPS. 

 

F. Hipotesis Penelitian  

1. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkankajianteoridankerangkaberpikir yang 

telahdiuraikanmakadapatdiajukanhipotesispenelitianyaitu penggunaan model 

pembelajaran word square berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata 

pelajaran IPS. 

2. Hipotesis Statistik  

Ho : : Tidak ada pengaruh penggunaan model kooperatif tipe word 

square terhadap hasil belajar peserta didik mata pelajaran 

IPS kelas IV MIN 11 Bandar Lampung. 

Ha: : Terdapat pengaruh penggunaan model kooperatif tipe word 

square terhadap hasil belajar peserta didik mata pelajaran IPS 

kelas IV MIN 11 Bandar Lampung. 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu data yang 

berbentuk angka.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi 

eksperimen(eksperimen semu).Bentuk desain eksperimen ini merupakan 

pengembangan dari true experimentaldesign.Desain ini mempunyai kelompok 

kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.Untuk mengatasi 

kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka 

dikembangkan desain Quasi Experimental.
36

 

Peneliti menggunakan metode penelitian quasi eksperimenkarena 

kelompok-kelompok yang terpilih masih dapat berhubungan dan berada pada 

keadaan apa adanya. sehingga peneliti tidak dapat mengatur sendiri variabel 

bebasnya. Penelitian quasi eksperimen merupakan metode yang tidak 

memungkinkan peneliti melakukan pengontrolan secara penuh terhadap 

variabel dan kondisi-kondisi eksperimen. 

Desain penelitian yang digunakan yaitupretest-posttest control 

groupdesign. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara 

                                                             
36Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan 

R&D),(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 114 

36 



 

random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adalah 

perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
37

 Pada 

kelompok eksperimen diberi perlakuan dan kelompok kontrol tidak diberi 

perlakuan, akan tetapi sama-sama diberikan pretest dan postest.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MIN 11 Bandar Lampung. Alasan penulis 

memilih tempat penelitian di sekolah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran di MIN 11 Bandar Lampung  masih kurang baik. 

2. Peneliti menemukan hasil belajar yang masih rendah di kelas IV. 

Penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2017.Penelitian ini dilakukan di 

MIN 11 Bandar Lampung ada peserta didik kelas IV semester II tahun pelajaran 

2016/2017. 

 

C. Populasi Sampel dan Tekhnik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap 

sebagian objek tersebut dapat mencakup dan berlaku bagi seluruh objek.
38

 

Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang 

                                                             
37Ibid, h. 112 
38Usman Rianse dan Abdi, Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 189 



 

lain.
39

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas IV MIN 

11 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 dengan distribusi kelas 

sebagai berikut: 

Tabel 2 

Distribusi Peserta Didik Kelas IV MIN 11 Bandar Lampung 

Jenis Kelamin No Kelas 

Laki-laki Perempuan 

Jumlah peserta didik 

1. IV A 17 15 32 

2. IV B 18 15 33 

 

2. Sampel dan Tekhnik Pengambilan Sampel. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh 

populasi tersebut, bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi.Apa yang dipelajari dari 

sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi, untuk 

itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili).
40

Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah probability 

sampling. Peneliti mengambil sampel probability sampling ini karena teknik 

pengambilan sampel ini memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sampel yang digunakan 

terdiri dari dua kelompok, yaitu: 
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a. Kelompok Eksperimen 

Kelompok eksperimen, yaitu kelompok siswa yang diberikan pengajaran 

dengan menggunakan model word square.Sampel yang terpilih sebagai 

kelas Esperimen adalah kelas IV A, yang berjumlah 25 orang. 

b. Kelompok Kontrol 

Kelompok kontrol, yaitu kelompok siswa yang pengajarannya diberikan 

metode konvensional.Sampel yang terpilih sebagai kelas kontrol adalah 

kelas IV B, yang berjumlah 25 orang. 

Teknik Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara simple random sampling, yaitu cara pengambilan 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi itu.
41

 Dalam penelitian ini peneliti memilih teknik simple 

random sampling karena peneliti melihat kondisi peserta didik kelas IV 

memiliki kemampuan yang sama, sehingga dengan menggunakan teknik 

simple random sampling ini peserta didik mempunyai kesempatan yang 

sama untuk menjadi anggota sampel. 
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D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut 

hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka macam-macam 

variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi: 

1. Variabel Independen: variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, 

prediktor, antecedent. Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai 

variabel bebas. Variabel bebas (X) adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran word square. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

model pembelajaran word square adalah pembelajaran yang berbentuk 

kelompok, dan kelompok tersebut diberi tugas untuk mengerjakan tugas 

seperti teka-teki silang tetapi, sudah memiliki jawaban yang disamarkan 

dengan tambahan kotak-kotak yang berisi sembarang huruf. 

2. Variabel Dependen: sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) dalam penelitian 



 

ini adalah hasil belajar IPS.
42

 Dalam penelitian ini yang dimaksud hasil 

belajar IPS adalah nilai yang diperoleh peserta didik dalam ranah kognitif. 

Definisi Operasional  variabel adalah definisi yang akan dioperasionalkan 

dan dapat diukur. Setiap variabel akan dirumuskan dalam bentuk rumusan 

tertentu. Dalam hal ini berguna untuk membatasi ruang lingkup yang 

dimaksudkan dan memudahkan pengukurannya, agar setiap variabel penelitian 

ini dapat diukur atau diamati maka perumusan definisi operasional variabel 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Model pembelajaran kooperatif tipe word square adalah salah satu varian 

dari pembelajaran kooperatif di mana guru membagi siswa menjadi 

kelompok-kelompok, yang setiap kelompok terdiri dari 5-6 orang. Tugas 

kelompok tersebut adalah menjawab soal yang berupa seperti teka-teki 

silang, tetapi sudah ada jawabannya yang disamarkan dengan tambahan 

kotak-kotak berisi huruf-huruf. 

b. Materi dalam penelitian ini adalah aktifitas dan potensi ekonomi daerah. 

c. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar IPS peserta didik setelah 

terjadi proses pembelajaran yang dilihat dari ranah kognitif. 

E. Tekhnik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau teknik) 

menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi 
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hanya dapat dilihat penggunaanya melalui: tes, observasi wawancara, dan 

dokumentasi. 

1. Tes (test) 

Tes sebagai instrument pengumpulan data adalah serangkaian 

pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan.Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tes soal tertulis pilihan 

ganda.Soal tes tertulis pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa yang bersifat kognitif (ingatan, pemahaman, analisis, dan 

evaluasi). 

Tes yang digunakan dalam penelitiian ini adalah tes kemampuan 

kognitif berupa pilihan ganda. Tes ini digunakan untuk mengukur 

kemampuanpeserta didik. Dalam penelitian ini tes yang dilakukan adalah tes 

awal (pretest) dan tes akhir (posttest). Tes awal dilakukan untuk mengetahui 

penguasaan materi awal peserta didik, tes akhir dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan dalam pelajaran IPS peserta didik setelah dilakukannya 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe word square. 

Soal berbentuk pilihan ganda adalah soal yang jawabannya harus 

dipilih salah satu dari kemungkinan jawaban yang telah disediakan. 

Penelitian ini menggunakan pilihan ganda dengan menyediakan 4 alternatif 

jawaban, yaitu A, B, C, dan D. Tes yang dilakukan disesuaikan dengan 

indikator dan kurikulum. Skor yang digunakan pada pilihan ganda adalah 

bernilai (1) untuk jawaban yang benar, dan (0) untuk jawaban yang salah. 



 

2. Observasi  

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kagiatan yang dilakukan. Apabila objek 

penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia fenomena alam (kejadian-

kejadian yang ada dialam sekitar), proses kerja, dan penggunaanresponden 

kecil.
43

Penelitian ini menggunakan observasi langsung.Observasi pada saat pra 

penelitian menggunakan observasi tidak terstruktur untuk mengetahui masalah 

yang terjadi di MIN 11 Bandar Lampung. 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantara yan terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dari ingatan.
44

 

 

Hasil observasi yang diperoleh dari melihat guru kelas IV mata 

pelajaran IPS adalah dalam proses pembelajaran guru mengajar hanya 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan. Proses 

pembelajaran  guru hanya mengandalkan buku-buka paket yang ada.
45

 

3. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 
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Hasil Observasi guru IPS kelas IV Min 11 Bandar Lampung, 20 Januari 2017 



 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face)  maupun 

dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya.
46

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak 

terstruktur sebagai studi pendahuluan yang digunakan untuk mengetahui 

pembelajaran IPS yang selama ini berlangsung, metode yang digunakan guru 

dalam pembelajaran IPS, dan permasalahan pembelajaran IPS.Melalui 

wawancara ini peneliti bisa mendapatkan berbagai informasi sehingga bisa 

menentukan permasalahan yang harus diteliti. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.
47

 

Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mendukung data 

dari data tes tertulis yang telah dilakukan, selain itu juga untuk menunjukan 

bukti secara visual yang berkaitan dengan penelitian yang 

                                                             
46Sugiyono, Op.Cit, h. 194-197 
47Riduwan, Op.Cit, h. 30-31 



 

dilakukan.Dokumentasi yang dilakukan peneliti ini adalah pengumpulan 

dokumen yang diperlukan dan pemotretan kondisi kegiatan pembelajaran 

selama pelaksanaan penelitian berlangsung dikelas IV A dan IV B di MIN 

11 Bandar Lampung. 

F. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrumen tes hasil belajar IPS. Tes hasil belajar IPS ini berupa tes objektif 

dalam pilihan ganda.Tes dilakukan sebelum pembelajaran (pretest) dan sesudah 

pembelajaran (posstest). 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan kompetensi dasar dan indikator berdasarkan kurikulum yang 

ada disekolah. 

2. Membuat  kisi-kisi instrumen penelitian. 

3. Membuat soal berdasarkan instrumen penelitian, yaitu 40 soal. 

4. Instrumen yang telah dibuat kemudian dikonsultasikan ke dosen 

pembimbing. 

5. Melakukan validasi soal. 

Adapun kisi-kisi instrumen penelitian model pembelajaran word square 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 



 

Tabel 3 

Kisi-kisi Instrument Soal 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Butir Soal 

1.Mengidentifikasi 

jenis aktivitas 

ekonomi 

masyarakat 

setempat 

yangberkaitan 

dengan sumber 

daya alam di 

daratan. 

 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 

12, 19, 24. 

2.Mengidentifikasi 

jenisaktivitas 

ekonomi 

masyarakat 

setempat yang 

berkaitan dengan 

sumberdaya alam 

di perairan. 

 

 

 

8, 17, 20, 36, 

37, 38, 39. 

3.Menjelaskan 

potensi ekonomi 

di daerahpantai. 

 

13, 27, 31, 33, 

40. 

1.Mengenal 

sumber daya 

alam, kegiatan 

ekonomi, dan 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/kota 

dan provinsi. 

1. Mengenal 

aktivitas 

ekonomi 

yang 

berkaitan 

dengan 

sumber daya 

alam 

danpotensi 

lain di 

daerahnya. 

 

4.Menjelaskan 

potensi ekonomi 

di daerah dataran 

rendah. 

 

9, 11, 14, 16, 

18, 21, 23, 26, 

28, 30. 



 

  5.Menjelaskan 

potensi ekonomi 

di daerah dataran 

tinggi. 

 

4, 10, 15, 22, 

25. 

  6.Menjelaskan 

potensi ekonomi 

didaerah 

pegunungan. 

29, 32, 34, 35.  

Jumlah 40 soal 

 

G. Validitas Insrument 

1. Uji Validitas 

Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur.
48

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti. Karena instrumen penelitian ini menggunakan tes pilihan 

ganda, maka validitas dilakukan dengan melihat validitas item soal, yang 

meliputi mengetahui tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan 

berfungsinya distraktor, deskripsinya adalah sebagai berikut: 

a. Uji Taraf Kesukaran 

Tingkat kesukaran untuk setiap item soal menunjukan apakah butir 

soal itu tergolong sukar, sedang atau mudah.Perhitungan taraf kesukaran 
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ini menggunakan program SPSS20. adapun rumus untuk mengetahui 

tingkat kesukaran suatu item soal dapat digunakan rumus: 

 

Keterangan: 

P = Indeks Kesukaran. 

B = Banyaknya siswa yang menjawab dengan benar. 

JS = Jumlah siswa yang mengikuti tes. 

Penafsiran atas tingkat kesukaran butir tes digunakan kriteria menurut 

Robert L.Thomdike dan Elizabeth Hagen.
49

 

Kriteria indeks kesukaran adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 

Interpretasi Taraf Kesukaran 

Besar P  Interpretasi 

P < 0,30 

0,30≤ P ≤ 0,70 

P >0,70 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

 

Hasil uji taraf kesukaran soal melalui program SPSS 20 berdasarkan 

hasil analisis pada 40 soal yang diuji cobakan, diketahui terdapat 40 butir 

soal tes hasil belajar yang diujikan. Hasil analisis tingkat kesukaran butir 

soal instrumen penelitian, diperoleh 26 butir soal dengan tingkat kesukaran 

“sedang“,14butir soal dengan tingkat kesukaran “mudah”, dan 0 butir soal 

dengan tingkat kesukaran “sukar”.  
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b. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal sebagai kemampuan sebuah soal untuk 

membedakan antara siswa yang menjawab dengan benar dengan siswa 

yang menjawab salah. Untuk mengetahui daya pembeda tiap butir soal 

digunakan program SPSS 20, dapat juga menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

D  = Daya pembeda. 

BA = Jumlah kelompok atas yang menjawab soal benar. 

BB = Jumlah kelompok bawah yang menjawab soal benar. 

JA  = Jumlah peserta kelompok atas. 

JB  = Jumlah peserta kelompok bawah. 

PA=  = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar. 

PB=  = Proporsi peserta kelompok. 

Klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5 

Klasifikasi Daya Pembeda 

 

Kriteria  Besar P Interpretasi 



 

0,00 – 0,19 Jelek 

0,20 – 0,39 Cukup 

0,40 – 0,69 Baik 

Daya  

Pembeda 

0,70 – 1,00 Baik Sekali 

 

Untuk menentukan daya pembeda, maka nilai perhitungan yang 

digunakan adalah r hitung pada SPSS 20, r hitung dapat dilihat dari nilai 

person correlation pada uji validitas.  Berikut kriteria daya pembeda 

berdasarkan hasil analisis pada 40 butir soal yang diuji cobakan: 

Tabel 6 

Hasil Analisis Daya Pembeda Butir Soal 

 

Item Soal  Kriteria  

Nomor Soal Jumlah Soal 

Jelek 4, 9, 16, 20, 24, 27, 29 7 

Cukup 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 

19, 25, 30, 31, 32, 34 

18 

Baik 3, 6, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 

23, 26, 28, 33, 36, 38, 40 

15 

Baik Sekali 0 0 

Jumlah   

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 7 butir soal 

dengan daya pembeda “jelek”, 18 butir soal dengan daya pembeda 

“cukup”, 15 butir soal dengan daya pembeda “baik”, dan tidak ada soal 

dengan daya pembeda baik sekali. 

c. Berfungsinya Distraktor 



 

Distraktor (pengecoh) adalah untuk menganalisis pola penyebaran 

jawaban item.Pola penyebaran item adalah suatu pola yang dapat 

menggambarkan bagaimana testee menentukan pilihan jawabannya terhadap 

kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada setiap 

butir item.Distraktor dapat berfungsi dengan baik jika dipilih oleh paling 

sedikit 5% untuk 4 pilihan jawaban. 

Hasil uji fungsi distraktor dari 40 butir soal dan 3 pengecoh jawaban 

yang dipilih oleh peserta tes, terdapat beberapa pengecoh jawaban yang 

sudah berfungsi dengan baik dan ada juga pengecoh yang belum berfungsi 

dengan baik. Pengecoh yang baik apa bila paling sedikit 5%, jika pengecoh 

kurang dari 5% maka pengecoh dikatakan belum baik atau tidak bisa sebagai 

pengecoh. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dapat dipercaya untukdigunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudahbaik.Uji reliabilitas dilakukan setelah dilakukannya 

uji validitas.Pengujian reliabilitas untuk instrumen, dicari dengan SPSS 

20.Ujireliabilitas bisa juga dilakukan dengan rumusAlpha Cronbach, yaitu 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 



 

r11  =Reliabilitas instrumen/KoefesienAlfa. 

k  = Jumlah butir soal. 

  = Varians total. 

 = Jumlah seluruh varians masing-masing soal. 

Varians total jika r11≥0,70 maka tes reliabel, jika r11< 0,70 maka tes tidak 

reliabel. 

Kriteria dasar pengambilan keputusan:
50

 

Jika rhitung> rtabel, maka instrumen atau item soal dinyatakan reliabel. 

Jika rhitung< rtabel, maka instrumen atau item soal dinyatakan tidak 

reliabel. 

Setelah dilakukan uji reliabilitas, hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel  7 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

 

Statistik Item Soal 

Reliabilitas tes 0,806 

Kesimpulan Sangat Tinggi 
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Dari uji reliabilitas, yang dilihat adalah nilai cronbach’s alpha, nilai 

cronbach’s alpha yang diperoleh sebesar 0,806, artinya kuisioner yang 

dibuat sudah reliabel, karena lebih besar dari nilai 0,70. 

 

 

 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak.Analisis data ini menggunakan SPSS 

20 dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Langkah-langkah untuk 

melakukan uji Kolmogrov-Smirnov yaitu sebagai berikut: 

1) Membuat uraian hipotesis dengan kalimat: 

Ho : Data berdistribusi normal. 

Ha : Data tidak berdistribusi normal. 

2) Menentukan resiko kesalahan (taraf signifikan), yaitu:α = 0,05. 

3) Kaidah Pengujian: jika < , maka Ho diterima. 

b. Uji Homogenitas 



 

Setelah uji normalitas, dilakukan uji homogenitas.Uji ini untuk 

mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi.Analisis data 

homogenitas ini menggunaan SPSS 20, yaitu dengan dengan menggunakan 

uji Levene Statistic. Cara menafsirkannya uji ini adalah: jika nilai uji levene 

statistic> 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data adalah homogen.  

2. Uji Hipotesis 

Hipotesis adalah asumsi atau dengan suatu hal yang dibuat untuk 

menjelaskan hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya.Uji 

hipotesis digunakan untuk menghitung korelasi antara variabel X dan 

variabel Y dengan menggunakan rumus uji t (t-test).Pengujian hipotesis 

menggunakan bantuan SPSS 20, rumus uji t dependentyang digunakan 

dengan persamaan: 

 ── 

 
 

Keterangan: 

 = Rata-rata sampel 1. 

 = Rata-rata sampel 2. 

 = Simpangan baku sampel 1  



 

 = Simpangan baku sampel 2. 

r = korelasi antara dua variabel 

Kriteria pengujian untuk SPSS, yaitu:
51

 

Jika nilai Asymp.Sig≤ α, maka H0 ditolak. 

Jika nilai Asymp. Sig> α, maka H0  diterima. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Ha:Terdapat pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran   

kooperatif tipe word squareterhadap hasil belajar peserta didik mata  

pelajaran IPSkelas IV MIN 11 Bandar Lampung. 

2. Ho :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran  

kooperatif tipe word square terhadap hasil belajar peserta didik mata  

pelajaran IPSkelas IV MIN 11 Bandar Lampung. 

Hipotesis statistik 

  :  

  :  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

I.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu data yang 

berbentuk angka.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi 

eksperimen(eksperimen semu).Bentuk desain eksperimen ini merupakan 

pengembangan dari true experimentaldesign.Desain ini mempunyai kelompok 

kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.Untuk mengatasi 

kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka 

dikembangkan desain Quasi Experimental.
52

 

Peneliti menggunakan metode penelitian quasi eksperimenkarena 

kelompok-kelompok yang terpilih masih dapat berhubungan dan berada pada 

keadaan apa adanya. sehingga peneliti tidak dapat mengatur sendiri variabel 

bebasnya. Penelitian quasi eksperimen merupakan metode yang tidak 

memungkinkan peneliti melakukan pengontrolan secara penuh terhadap 

variabel dan kondisi-kondisi eksperimen. 
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36 



 

Desain penelitian yang digunakan yaitupretest-posttest control 

groupdesign. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara 

random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adalah 

perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
53

 Pada 

kelompok eksperimen diberi perlakuan dan kelompok kontrol tidak diberi 

perlakuan, akan tetapi sama-sama diberikan pretest dan postest.  

 

J. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MIN 11 Bandar Lampung. Alasan penulis 

memilih tempat penelitian di sekolah tersebut adalah sebagai berikut: 

3. Pembelajaran di MIN 11 Bandar Lampung  masih kurang baik. 

4. Peneliti menemukan hasil belajar yang masih rendah di kelas IV. 

Penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2017.Penelitian ini dilakukan di 

MIN 11 Bandar Lampung ada peserta didik kelas IV semester II tahun pelajaran 

2016/2017. 

 

K. Populasi Sampel dan Tekhnik Pengambilan Sampel 

3. Populasi 

Populasi adalah simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap 

sebagian objek tersebut dapat mencakup dan berlaku bagi seluruh objek.
54
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Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang 

lain.
55

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas IV MIN 

11 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 dengan distribusi kelas 

sebagai berikut: 

Tabel 2 

Distribusi Peserta Didik Kelas IV MIN 11 Bandar Lampung 

Jenis Kelamin No Kelas 

Laki-laki Perempuan 

Jumlah peserta didik 

1. IV A 17 15 32 

2. IV B 18 15 33 

 

4. Sampel dan Tekhnik Pengambilan Sampel. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh 

populasi tersebut, bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi.Apa yang dipelajari dari 

sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi, untuk 

itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili).
56

Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah probability 

sampling. Peneliti mengambil sampel probability sampling ini karena teknik 

pengambilan sampel ini memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota 
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populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sampel yang digunakan 

terdiri dari dua kelompok, yaitu: 

c. Kelompok Eksperimen 

Kelompok eksperimen, yaitu kelompok siswa yang diberikan pengajaran 

dengan menggunakan model word square.Sampel yang terpilih sebagai 

kelas Esperimen adalah kelas IV A, yang berjumlah 25 orang. 

d. Kelompok Kontrol 

Kelompok kontrol, yaitu kelompok siswa yang pengajarannya diberikan 

metode konvensional.Sampel yang terpilih sebagai kelas kontrol adalah 

kelas IV B, yang berjumlah 25 orang. 

Teknik Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara simple random sampling, yaitu cara pengambilan 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi itu.
57

 Dalam penelitian ini peneliti memilih teknik simple 

random sampling karena peneliti melihat kondisi peserta didik kelas IV 

memiliki kemampuan yang sama, sehingga dengan menggunakan teknik 

simple random sampling ini peserta didik mempunyai kesempatan yang 

sama untuk menjadi anggota sampel. 
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L. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut 

hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka macam-macam 

variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi: 

3. Variabel Independen: variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, 

prediktor, antecedent. Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai 

variabel bebas. Variabel bebas (X) adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran word square. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

model pembelajaran word square adalah pembelajaran yang berbentuk 

kelompok, dan kelompok tersebut diberi tugas untuk mengerjakan tugas 

seperti teka-teki silang tetapi, sudah memiliki jawaban yang disamarkan 

dengan tambahan kotak-kotak yang berisi sembarang huruf. 

4. Variabel Dependen: sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) dalam penelitian 



 

ini adalah hasil belajar IPS.
58

 Dalam penelitian ini yang dimaksud hasil 

belajar IPS adalah nilai yang diperoleh peserta didik dalam ranah kognitif. 

Definisi Operasional  variabel adalah definisi yang akan dioperasionalkan 

dan dapat diukur. Setiap variabel akan dirumuskan dalam bentuk rumusan 

tertentu. Dalam hal ini berguna untuk membatasi ruang lingkup yang 

dimaksudkan dan memudahkan pengukurannya, agar setiap variabel penelitian 

ini dapat diukur atau diamati maka perumusan definisi operasional variabel 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Model pembelajaran kooperatif tipe word square adalah salah satu varian 

dari pembelajaran kooperatif di mana guru membagi siswa menjadi 

kelompok-kelompok, yang setiap kelompok terdiri dari 5-6 orang. Tugas 

kelompok tersebut adalah menjawab soal yang berupa seperti teka-teki 

silang, tetapi sudah ada jawabannya yang disamarkan dengan tambahan 

kotak-kotak berisi huruf-huruf. 

b. Materi dalam penelitian ini adalah aktifitas dan potensi ekonomi daerah. 

c. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar IPS peserta didik setelah 

terjadi proses pembelajaran yang dilihat dari ranah kognitif. 

 

M. Tekhnik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau teknik) 
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menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi 

hanya dapat dilihat penggunaanya melalui: tes, observasi wawancara, dan 

dokumentasi. 

5. Tes (test) 

Tes sebagai instrument pengumpulan data adalah serangkaian 

pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan.Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tes soal tertulis pilihan 

ganda.Soal tes tertulis pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa yang bersifat kognitif (ingatan, pemahaman, analisis, dan 

evaluasi). 

Tes yang digunakan dalam penelitiian ini adalah tes kemampuan 

kognitif berupa pilihan ganda. Tes ini digunakan untuk mengukur 

kemampuanpeserta didik. Dalam penelitian ini tes yang dilakukan adalah tes 

awal (pretest) dan tes akhir (posttest). Tes awal dilakukan untuk mengetahui 

penguasaan materi awal peserta didik, tes akhir dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan dalam pelajaran IPS peserta didik setelah dilakukannya 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe word square. 

Soal berbentuk pilihan ganda adalah soal yang jawabannya harus 

dipilih salah satu dari kemungkinan jawaban yang telah disediakan. 

Penelitian ini menggunakan pilihan ganda dengan menyediakan 4 alternatif 

jawaban, yaitu A, B, C, dan D. Tes yang dilakukan disesuaikan dengan 



 

indikator dan kurikulum. Skor yang digunakan pada pilihan ganda adalah 

bernilai (1) untuk jawaban yang benar, dan (0) untuk jawaban yang salah. 

6. Observasi  

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kagiatan yang dilakukan. Apabila objek 

penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia fenomena alam (kejadian-

kejadian yang ada dialam sekitar), proses kerja, dan penggunaanresponden 

kecil.
59

Penelitian ini menggunakan observasi langsung.Observasi pada saat pra 

penelitian menggunakan observasi tidak terstruktur untuk mengetahui masalah 

yang terjadi di MIN 11 Bandar Lampung. 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantara yan terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dari ingatan.
60

 

 

Hasil observasi yang diperoleh dari melihat guru kelas IV mata 

pelajaran IPS adalah dalam proses pembelajaran guru mengajar hanya 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan. Proses 

pembelajaran  guru hanya mengandalkan buku-buka paket yang ada.
61

 

7. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 
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yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face)  maupun 

dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya.
62

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak 

terstruktur sebagai studi pendahuluan yang digunakan untuk mengetahui 

pembelajaran IPS yang selama ini berlangsung, metode yang digunakan guru 

dalam pembelajaran IPS, dan permasalahan pembelajaran IPS.Melalui 

wawancara ini peneliti bisa mendapatkan berbagai informasi sehingga bisa 

menentukan permasalahan yang harus diteliti. 

8. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.
63
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Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mendukung data 

dari data tes tertulis yang telah dilakukan, selain itu juga untuk menunjukan 

bukti secara visual yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan.Dokumentasi yang dilakukan peneliti ini adalah pengumpulan 

dokumen yang diperlukan dan pemotretan kondisi kegiatan pembelajaran 

selama pelaksanaan penelitian berlangsung dikelas IV A dan IV B di MIN 

11 Bandar Lampung. 

 

N. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrumen tes hasil belajar IPS. Tes hasil belajar IPS ini berupa tes objektif 

dalam pilihan ganda.Tes dilakukan sebelum pembelajaran (pretest) dan sesudah 

pembelajaran (posstest). 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen 

penelitian adalah sebagai berikut: 

6. Menentukan kompetensi dasar dan indikator berdasarkan kurikulum yang 

ada disekolah. 

7. Membuat  kisi-kisi instrumen penelitian. 

8. Membuat soal berdasarkan instrumen penelitian, yaitu 40 soal. 

9. Instrumen yang telah dibuat kemudian dikonsultasikan ke dosen 

pembimbing. 

10. Melakukan validasi soal. 



 

Adapun kisi-kisi instrumen penelitian model pembelajaran word square 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3 

Kisi-kisi Instrument Soal 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Butir Soal 

1.Mengidentifikasi 

jenis aktivitas 

ekonomi 

masyarakat 

setempat 

yangberkaitan 

dengan sumber 

daya alam di 

daratan. 

 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 

12, 19, 24. 

2.Mengidentifikasi 

jenisaktivitas 

ekonomi 

masyarakat 

setempat yang 

berkaitan dengan 

sumberdaya alam 

di perairan. 

 

 

 

8, 17, 20, 36, 

37, 38, 39. 

1.Mengenal 

sumber daya 

alam, kegiatan 

ekonomi, dan 

kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/kota 

dan provinsi. 

2. Mengenal 

aktivitas 

ekonomi 

yang 

berkaitan 

dengan 

sumber daya 

alam 

danpotensi 

lain di 

daerahnya. 

 

3.Menjelaskan 

potensi ekonomi 

di daerahpantai. 

 

13, 27, 31, 33, 

40. 



 

4.Menjelaskan 

potensi ekonomi 

di daerah dataran 

rendah. 

 

9, 11, 14, 16, 

18, 21, 23, 26, 

28, 30. 

  5.Menjelaskan 

potensi ekonomi 

di daerah dataran 

tinggi. 

 

4, 10, 15, 22, 

25. 

  6.Menjelaskan 

potensi ekonomi 

didaerah 

pegunungan. 

29, 32, 34, 35.  

Jumlah 40 soal 

 

O. Validitas Insrument 

3. Uji Validitas 

Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur.
64

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti. Karena instrumen penelitian ini menggunakan tes pilihan 

ganda, maka validitas dilakukan dengan melihat validitas item soal, yang 

meliputi mengetahui tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan 

berfungsinya distraktor, deskripsinya adalah sebagai berikut: 

a. Uji Taraf Kesukaran 
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Tingkat kesukaran untuk setiap item soal menunjukan apakah butir 

soal itu tergolong sukar, sedang atau mudah.Perhitungan taraf kesukaran 

ini menggunakan program SPSS20. adapun rumus untuk mengetahui 

tingkat kesukaran suatu item soal dapat digunakan rumus: 

 

Keterangan: 

P = Indeks Kesukaran. 

B = Banyaknya siswa yang menjawab dengan benar. 

JS = Jumlah siswa yang mengikuti tes. 

Penafsiran atas tingkat kesukaran butir tes digunakan kriteria menurut 

Robert L.Thomdike dan Elizabeth Hagen.
65

 

Kriteria indeks kesukaran adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 

Interpretasi Taraf Kesukaran 

Besar P  Interpretasi 

P < 0,30 

0,30≤ P ≤ 0,70 

P >0,70 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

 

Hasil uji taraf kesukaran soal melalui program SPSS 20 berdasarkan 

hasil analisis pada 40 soal yang diuji cobakan, diketahui terdapat 40 butir 

soal tes hasil belajar yang diujikan. Hasil analisis tingkat kesukaran butir 

soal instrumen penelitian, diperoleh 26 butir soal dengan tingkat kesukaran 
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“sedang“,14butir soal dengan tingkat kesukaran “mudah”, dan 0 butir soal 

dengan tingkat kesukaran “sukar”.  

b. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal sebagai kemampuan sebuah soal untuk 

membedakan antara siswa yang menjawab dengan benar dengan siswa 

yang menjawab salah. Untuk mengetahui daya pembeda tiap butir soal 

digunakan program SPSS 20, dapat juga menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

D  = Daya pembeda. 

BA = Jumlah kelompok atas yang menjawab soal benar. 

BB = Jumlah kelompok bawah yang menjawab soal benar. 

JA  = Jumlah peserta kelompok atas. 

JB  = Jumlah peserta kelompok bawah. 

PA=  = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar. 

PB=  = Proporsi peserta kelompok. 

Klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5 

Klasifikasi Daya Pembeda 

 

Kriteria  Besar P Interpretasi 



 

0,00 – 0,19 Jelek 

0,20 – 0,39 Cukup 

0,40 – 0,69 Baik 

Daya  

Pembeda 

0,70 – 1,00 Baik Sekali 

 

Untuk menentukan daya pembeda, maka nilai perhitungan yang 

digunakan adalah r hitung pada SPSS 20, r hitung dapat dilihat dari nilai 

person correlation pada uji validitas.  Berikut kriteria daya pembeda 

berdasarkan hasil analisis pada 40 butir soal yang diuji cobakan: 

Tabel 6 

Hasil Analisis Daya Pembeda Butir Soal 

 

Item Soal  Kriteria  

Nomor Soal Jumlah Soal 

Jelek 4, 9, 16, 20, 24, 27, 29 7 

Cukup 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 

19, 25, 30, 31, 32, 34 

18 

Baik 3, 6, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 

23, 26, 28, 33, 36, 38, 40 

15 

Baik Sekali 0 0 

Jumlah   

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 7 butir soal 

dengan daya pembeda “jelek”, 18 butir soal dengan daya pembeda 

“cukup”, 15 butir soal dengan daya pembeda “baik”, dan tidak ada soal 

dengan daya pembeda baik sekali. 

c. Berfungsinya Distraktor 



 

Distraktor (pengecoh) adalah untuk menganalisis pola penyebaran 

jawaban item.Pola penyebaran item adalah suatu pola yang dapat 

menggambarkan bagaimana testee menentukan pilihan jawabannya terhadap 

kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada setiap 

butir item.Distraktor dapat berfungsi dengan baik jika dipilih oleh paling 

sedikit 5% untuk 4 pilihan jawaban. 

Hasil uji fungsi distraktor dari 40 butir soal dan 3 pengecoh jawaban 

yang dipilih oleh peserta tes, terdapat beberapa pengecoh jawaban yang 

sudah berfungsi dengan baik dan ada juga pengecoh yang belum berfungsi 

dengan baik. Pengecoh yang baik apa bila paling sedikit 5%, jika pengecoh 

kurang dari 5% maka pengecoh dikatakan belum baik atau tidak bisa sebagai 

pengecoh. 

4. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dapat dipercaya untukdigunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudahbaik.Uji reliabilitas dilakukan setelah dilakukannya 

uji validitas.Pengujian reliabilitas untuk instrumen, dicari dengan SPSS 

20.Ujireliabilitas bisa juga dilakukan dengan rumusAlpha Cronbach, yaitu 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 



 

r11  =Reliabilitas instrumen/KoefesienAlfa. 

k  = Jumlah butir soal. 

  = Varians total. 

 = Jumlah seluruh varians masing-masing soal. 

Varians total jika r11≥0,70 maka tes reliabel, jika r11< 0,70 maka tes tidak 

reliabel. 

Kriteria dasar pengambilan keputusan:
66

 

Jika rhitung> rtabel, maka instrumen atau item soal dinyatakan reliabel. 

Jika rhitung< rtabel, maka instrumen atau item soal dinyatakan tidak 

reliabel. 

Setelah dilakukan uji reliabilitas, hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel  7 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

 

Statistik Item Soal 

Reliabilitas tes 0,806 

Kesimpulan Sangat Tinggi 

 

                                                             
66Novalia dan Muhamad Syazali, Op.Cit. h, 39 



 

Dari uji reliabilitas, yang dilihat adalah nilai cronbach’s alpha, nilai 

cronbach’s alpha yang diperoleh sebesar 0,806, artinya kuisioner yang 

dibuat sudah reliabel, karena lebih besar dari nilai 0,70. 

 

P. Teknik Analisis Data 

3. Uji Prasyarat 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak.Analisis data ini menggunakan SPSS 

20 dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Langkah-langkah untuk 

melakukan uji Kolmogrov-Smirnov yaitu sebagai berikut: 

4) Membuat uraian hipotesis dengan kalimat: 

Ho : Data berdistribusi normal. 

Ha : Data tidak berdistribusi normal. 

5) Menentukan resiko kesalahan (taraf signifikan), yaitu:α = 0,05. 

6) Kaidah Pengujian: jika < , maka Ho diterima. 

d. Uji Homogenitas 

Setelah uji normalitas, dilakukan uji homogenitas.Uji ini untuk 

mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi.Analisis data 

homogenitas ini menggunaan SPSS 20, yaitu dengan dengan menggunakan 



 

uji Levene Statistic. Cara menafsirkannya uji ini adalah: jika nilai uji levene 

statistic> 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data adalah homogen.  

4. Uji Hipotesis 

Hipotesis adalah asumsi atau dengan suatu hal yang dibuat untuk 

menjelaskan hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya.Uji 

hipotesis digunakan untuk menghitung korelasi antara variabel X dan 

variabel Y dengan menggunakan rumus uji t (t-test).Pengujian hipotesis 

menggunakan bantuan SPSS 20, rumus uji t dependentyang digunakan 

dengan persamaan: 

 ── 

 
 

Keterangan: 

 = Rata-rata sampel 1. 

 = Rata-rata sampel 2. 

 = Simpangan baku sampel 1  

 = Simpangan baku sampel 2. 

r = korelasi antara dua variabel 



 

Kriteria pengujian untuk SPSS, yaitu:
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Jika nilai Asymp.Sig≤ α, maka H0 ditolak. 

Jika nilai Asymp. Sig> α, maka H0  diterima. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Ha:Terdapat pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran   

kooperatif tipe word squareterhadap hasil belajar peserta didik mata  

pelajaran IPSkelas IV MIN 11 Bandar Lampung. 

2. Ho :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran  

kooperatif tipe word square terhadap hasil belajar peserta didik mata  

pelajaran IPSkelas IV MIN 11 Bandar Lampung. 

Hipotesis statistik 

  :  

  :  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum MIN 11 Bandar Lampung 

1. Sejarah Singkat MIN 11 Bandar Lampung 

MIN 11 Bandar Lampung adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 

yang terletak di jalan Ra. Basyid Gg. Kemunig No. 6 Labuhan Dalam 

Kec.Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.Sebelumnya dari Tahun 1982 

bernama Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pelita Sinar Semendo, namun 

sejak dikeluarkannya Surat Keputusan No. 2930 Tahun 2002 tertanggal 28 

Februari 2002 ditetapkan menjadi MIN Sinar Semendo. 

Kemudian berdasarkan Keputusan  Menteri Agama RI Nomor 157 Tahun 

2014 tentang Perubahan Nama 18 MAN, 24 MTsN dan 52 MIN  berubah MIN 

Sinar Semendo menjadi MIN 11 Bandar Lampung. Adapun Kepala MIN yang 

pernah menjabat: 

a. Bapak Soeroyo 

b. Bapak Marno 

c. Bapak Muhdar Nur 

d. Bapak Suparno 

e. Bapak Munsir 

f. Bapak Safri Nurdin 



 

g. Bapak Darif Nansany 

h. Ibu Murniati, S.Pd.I 

i. Bapak Drs. Masyhuri 

j. Bapak Rifki, S.Pd.I 

MIN 11 Bandar Lampung saat ini memiliki 25 Guru dan TU terdiri dari ; 

15 Guru PNS, 3 TU, 6 Guru Honorer dan 1 Penjaga Madrasah. Jumlah siswa 

Tahun Pelajaran 2016/2017 berjumlah 335 siswa. 

Keberadaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 11 Bandar Lampung  

berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 16 Tahun 1978 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang diperbaharui 

dengan KMA Nomor 174 Tahun 2003 terdiri dari : 

a. Kepala Madrasah. 

b. Tata Usaha. 

c. Kelompok Fungsional  Guru. 

Tujuan : 

1) Meningkatkan Pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan kurikulum Nasional. 

2) Terwujudnya lulusan MIN 11 Bandar Lampung yang menguasai ilmu 

pengetahuan umum dan Agama. 

3) Terwujudnya siswa yang berpengetahuan serta berakhlak mulia, toleransi 

sesama dan disiplin yang tinggi. 

4) Mengembangkan potensi akademik, minat dan bakat siswa melalui layanan 

kegiatan non akademik dan ekstrakulikuler. 



 

 

2. Visi dan Misi MIN 11 Bandar Lampung 

Visi MIN11 Bandar Lampung adalah “Terwujudnya Masyarakat MIN 11 

Bandar Lampung yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Mandiri”. 

Visi tersebut mencerminkan  profil dan cita-cita madrasah yang : 

a. Berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian. 

b. Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. 

c. Ingin mencapai keunggulan 

d. Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga madrasah. 

e. Mendorong adanya perubahan yang lebih baik  mengarahkan ke langkah-

langkah strategis (misi) madrasah. 

Misi MIN 11 Bandar Lampung adalah untuk mencapai visi tersebut, perlu 

ditetapkan suatu misi berupa kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas. 

Untuk itu maka disetiap kerja komunitas pendidikan diharapkan selalu 

menumbuhkan  disiplin sesuai aturan bidang kerja masing-masing, saling 

menghormati dan saling percaya dan tetap menjaga hubungan kerja yang 

harmonis dengan berdasarkan pelayanan prima, kerjasama dan silaturahmi. 

Berikut ini merupakan misi yang dirumuskan berdasarkan visi  diatas : 

a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama. 

b. Peningkatan kualitas kerukunan keluarga MIN 11 Bandar Lampung. 

c. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan. 



 

d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah. 

e. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan madrasah yang bersih dan 

berwibawa. 

3. Sarana dan Prasarana MIN 11 Bandar Lampung 

Tabel 8 

Data Keadaan / Fasilitas 

 

No. 

 

KEADAAN / FASILITAS JUMLAH 

I 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

FASILITAS 

Kelas / Rombongan Belajar 

Ruang Teori / Belajar 

Ruang Kantor Kepala Madrasah 

Ruang Staf TU 

Ruang Akademik 

Ruang BK / BP 

Ruang Guru 

Ruang Pramuka 

Ruang Lab IPA 

Ruang Kesenian 

Ruang UKS 

Ruang Lab Multimedia 

Ruang Gudang 

Ruang  Aula 

Ruang Perpustakaan 

 

6 Kelas 

- 

1 Ruang 

1 Ruang 

- 

- 

1 Ruang 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1  Ruang 

II 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

JUMLAH SISWA 

Kelas I 

Kelas II 

Kelas III 

Kelas IV 

Kelas V  

Kelas VI 

 

88 Siswa 

73 Siswa 

65 Siswa 

40 Siswa 

39 Siswa 

31 Siswa 

 Jumlah  336 siswa 

III 

3.1  

3.2 

3.3 

JUMLAH GURU 

Guru Tetap Depag 

Guru Tetap Diknas 

Guru Tidak Tetap 

 

16 Orang 

- Orang 

 6  Orang 

 Jumlah  22 Orang 



 

IV 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

JUMLAH PEGAWAI 

Pegawai Tetap 

Pegawai Tidak Tetap 

Tukang Kebersihan 

Penjaga Sekolah  

Penjaga Malam 

Satpam 

 

 2  Orang 

 1  Orang 

 -   Orang 

 1  Orang 

- Orang 

- Orang 

 Jumlah   4  Orang 

 

 

4. Nama-nama Guru dan Karyawan MIN 11 Bandar Lampung 

Data nama-nama guru karyawan MIN 11 Bandar Lampung dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 9 

Nama-nama Guru dan Karyawan MIN 11 Bandar Lampung 

 

NO NAMA NIP JABATAN STATUS 

1.  
Rifki, S.Pd.I  

1961021019850

31003 
Kamad 

PNS 

2.  
Nuranis, S.Pd.I 

1966070919920

32004 
Guru 

PNS 

3.  
Nasayuni, S.Pd.I 

1964010319940

32001 
Guru 

PNS 

4.  Sita 

Rahmadaniah, 

S.Pd.I 

1977082120000

32001 
Guru 

PNS 

5.  
Hennika, S.Pd.I 

1977073120000

31001 
Guru 

PNS 

6.  
Siti Partini, S.Pd.I 

1970081320000

32001 
Bendahara 

PNS 

7.  Meli Andriyani, 

S.Pd.I 
1982070120050

12007 
Guru 

PNS 

8.  
Hidayati, S.Ag 

1973120120070

12019 
Guru 

PNS 

9.  Ratna Dewi, 

M.Pd.I 
1970101120070

12018 
Guru 

PNS 

10.  Zahratul Mutia, 

S.Pd 
1982091020050

12006 
Guru 

PNS 

11.  Irwansyah, 1984091120071 Guru PNS 



 

M.Pd.I 01001 

12.  
Muhasim, A.Md  

1978091119990

31004 
TU 

PNS 

13.  
Ruli Viska, A.Ma  

1981030920071
01001 

Guru 
PNS 

14.  
Jamal 

1967051520050

11011 
Guru 

PNS 

15.  
Usman Yusuf 

1964071419870
31004 

TU 
PNS 

16.  
Saripati, S.Pd.I 

1968040220141

12002 
Guru 

PNS 

17.  
Darmi, S.Ag 

1967010520141
11002 

Guru 
PNS 

18.  Royhan B.U, SE  TU Honorer 

19.  Ritasari, S.Pd.I  Guru Honorer 

20.  Amrulloh Rofa'I, 

S.Pd.I 

 
Guru 

Honorer 

21.  M. Arsyil Azim 

Lubara 

 
Guru 

Honorer 

22.  Agus Mardianto, 

S.Pd.I 

 
Guru 

Honorer 

23.  Nely Anggraini, 

S.Pd 

 
Guru 

Honorer 

24.  Nazir Fadhly, 

S.Pd. 

 
Guru 

Honorer 

25.  
Ervani  

Penjaga 

Madrasah 
Honorer 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Kelas Eksperimen 

Pada kelas eksperimen dilakukan di kelas IV A, dalam proses 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe word 



 

square selama 4 kali pertemuan. Sebelum proses pembelajaran 

berlangsung siswa diujikan soal pretest yang berjumlah 20 soal. Gambar 

proses pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut. 

Pada pertemuan pertama pelaksaan pembelajaran dikelas ekperimen 

diberikan  soalpretest  berjumlah 20 soal. Soal yang diujikan telah 

memenuhi indikator hasil belajar kognitif dikelas eksperrimen antara lain 

pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Proses pembelajaran dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 1 

Pada saat proses pembelajaran pertama menggunakan model 

pembelajaran word squaredengan memabahas materi jenis aktivitas 

ekonomi masyarakat setempat yangberkaitan dengan sumber daya alam di 

daratan, peserta didik masih bingung karena belum mengenal model 

pembelajaran word square.  



 

Pada pertemuan kedua proses pembelajaran dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini: 

 

Gambar 2 

Proses pembelajaran pada pertemuan kedua ini sudah menggunakan 

model pembelajaran word square. jenisaktivitas ekonomi masyarakat 

setempat yang berkaitan dengan sumberdaya alam di perairan dan potensi 

ekonomi di daerah pantai. 

Pada proses pembelajaran yang ke dua peserta didik mulai memahami 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran word square. 

Permasalahan yang muncul pada pertemuan kedua ini adalah para peserta 

didik pada saat mengerjakan soal dengan model word square belum 

sepenuhnya mengerti dan perlu dibimbing. 

Pada pertemuan ketiga proses pembelajaran dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini: 



 

 

Gambar 3 

Pada pertemuan ke tiga membahas materi potensi ekonomi di daerah 

dataran rendah dan potensi ekonomi di daerah dataran tinggi.Proses 

pembelajaran pada pertemuan yang ketiga bahwasanya peserta didik 

terlihat sudah mulai paham dan mengerti pembelajaran yang 

menggunakan word squre. Permasalahan yang muncul pada pertemuan 

yang ketiga ini adalah siswa sudah bisa mengerjakan soal menggunakan 

model pembelajaran word square, tetapi terlalu lama mengerjakannya 

sehinggga menggunakan banyak waktu. 

Pada pertemuan ke empat proses pembelajaran dapat di lihat pada 

gambar di bawah ini: 



 

 

Gambar 4 

Pertemuan yang ke empat ini membahas materi potensi ekonomi di 

daerah pegunungan.Proses pembelajaran pada pertemuan yang keempat 

ini sangat banyak perubahan, diantaranya siswa sudah sangat paham dan 

mengerti. Saat mengerjakan soal siswa cepat dan tidak perlu arahan lagi. 

Permasalahan yang ditemui dari 4 kali pertemuan proses pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran word square dintaranya adalah 

siswa yang belum paham belajar menggunakan model pembelajaran word 

squre masih bingung dan saat diberikan soal untuk mengerjakan juga 

masih perlu bimbingan. Selain itu karena belum paham belajar 

mengunakan word square ini menyebakan menghabiskan waku yang 

sangat banyak. 

b. Kelas Kontrol 



 

Pada kelas kontrol dilakukan di kelas IV B, dalam proses 

pembelajarannya menggunakan metode konvensional selama 4 kali 

pertemun. Awal pertemuan sebelum belajar pada pertemuan pertama ini 

sam dengan kelas eksperimen, yaitu siswa diujikan soal pretest yang 

berjumlah 20.Gambar  pada saat proses pembelajaran dapat dilihat di 

bawah ini: 

 

Gambar 5 

Pada pertemuan pertama di kelas kontrol ini adalah membagikan soal 

kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai. Siswa diberikan waktu 

mengerjakan soal sebelum proses pembelajaran dimulai dengan 

menggunakan metode konvensional. 

Pada pertemuan ke dua proses pembelajaran dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini: 



 

 

 

 

Gambar 6  

Pada proses pembelajaran peneliti menjelaskan tentang materi IPS 

yang berkenaan tentang jenisaktivitas ekonomi masyarakat setempat yang 

berkaitan dengan sumberdaya alam di perairan dan potensi ekonomi di 

daerah pantai. 

Pada pertemuan ke tiga di kelas kontrol dapat di lihat pada gambar di 

bawah ini: 

 



 

Gambar 7 

Proses pembelajaran menggunakan metode konvensional di pertemuan 

ke tiga ini membahas materi tentang potensi ekonomi di daerah dataran 

rendah dan potensi ekonomi di daerah dataran tinggi. Setelah menjelaskan 

materi peneliti menyuruh siswa  untuk mengerjakan tugas. 

Pada pertemuan ke empat di kelas kontrol dapat di lihat pada gambar 

di bawah ini: 

 

Gambar 8 

Proses pembelajaran paa pertemuan ke empat ini menjelaskan potensi 

ekonomi di daerah pegunungan. Pada pertemuan terakhir ini setelah proses 

pembelajaran yang tidak berlansung lama, kemudian diberikan soal uji 

postestyang berjumlah 20 soal.  

C. Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan di MIN 11 Bandar Lampung.Penelitian ini 

mengambil dua kelas untuk dijadikan kelompok penelitian.Sampel yang 

digunakan sebanyak 50 siswa yang terdiri dari 25 siswa dikelompok 



 

eksperimen dan 25 siswa dikelompok kontrol.Pada penelitian ini, kelas IV A 

sebagai kelompok eksperimen yang belajarnya menggunakan model 

pembelajaran word squaredan kelas IV B sebagai kelompok kontrol yang 

belajarnya menggunakan metode konvensional. 

Pokok bahasan IPS yang diajarkan pada penelitian ini adalah aktifitas dan 

potensi ekonomi daerah dengan 4 kali pertemuan.Untuk mengetahui 

pengetahuan awal siswa tentang materi aktifitas dan potensi ekonimi daerah, 

pada kedua kelompok tersebut diberikan tes berupa pilihan ganda.Tes yang 

diberikan kepada kedua kelompok tersebut berjumlah 40 soal dan diuji cobakan 

pada 28 siswa.Setelah dilakukan pengujian instrumen, selanjutnya dilakukan uji 

validitas, uji taraf kesukaran, berfungsinya distraktor, daya pembeda dan uji 

reliabilitas.Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh 20 soal 

yang valid dengan reliabilitas 0,806, maka penelitian tersebut dapat 

disimpulkan memiliki kriteria reliabilitas yang sangat tinggi.Perhitungan uji 

taraf kesukaran diperoleh 14 soal dengan tingkat kesukaran mudah, 26 soal 

dengan tingkat kesukaran sedang dan tidak ada soal dengan tingkat kesukaran 

sukar. 

Sebelum diberikan posttest, selama 4 kali pertemuan pada kelas kelompok 

eksperimen diberi perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan model 

word square, sedangkan pada kelas kelompok kontrol diberi perlakuan dengan 

metode konvensional.Pada akhir pembelajaran kedua kelompok belajar tersebut 

diberikan posttestuntuk mengetahui bagaimana hasil belajar IPS pada materi 



 

aktifitas dan potensi ekonomi daerah antara kelompok yang menggunakan word 

square dan kelompok yang menggunakan metode konvensional, serta mencari 

tahu apakah terdapat pengaruh pembelajaran yang menggunakan model word 

square terhadap hasil belajar IPS siswa pada materi aktifitas dan potensi 

ekonomi daerah.  

Adapun deskripsi data hasil pretest dan posttest kelompok eksprimen yang 

diberi perlakuan dengan model word square dan kelompok kontrol yang diberi 

perlakuan dengan metode pembelajaran konvensional adalah sebagai berikut: 

Tabel 10 

Data Hasil Pretest dan Posttest  

Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 

 

Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen No 

Nama Pretest Posttest Nama Pretest Posttest 

1. A 25 70 A 45 80 

2. B 35 70 B 45 85 

3. C 30 75 C 45 75 

4. D 35 75 D 40 90 

5. E 30 75 E 40 85 

6. F 25 75 F 40 80 

7. G 35 80 G 40 80 

8. H 30 70 H 25 75 

9. I 30 75 I 30 85 

10. J 30 75 J 35 80 

11. K 20 70 K 40 80 

12. L 30 75 L 40 80 

13. M 35 75 M 40 75 

14. N 30 75 N 30 80 

15. O 35 75 O 40 80 

16. P 30 75 P 35 75 

17. Q 35 70 Q 40 90 

18. R 40 75 R 35 80 

19. S 20 60 S 40 80 



 

20. T 40 80 T 45 80 

21. U 30 65 U 40 80 

22. V 25 70 V 30 85 

23. W 25 70 W 35 80 

24. X 35 75 X 50 85 

25. Y 50 75 Y 35 85 

Jumlah 785 1825 Jumlah 960 2030 

Rata-rata 35,8 73 Rata-rata 38,4 81,2 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa untuk nilai hasil pretest dan posttest 

kelompok eksperimen mengalami peningkatan sebesar 42,8setelah diberikan 

perlakuan melalui model pembelajaran word square. Nilai rata-rata pretest 

sebesar 38,4, dan nilai rata-rata posttest sebesar 81,2. Nilai terendah dalam 

pretest sebesar 25 dan nilai tertinggi pretest sebesar 50.Nilai terendah dalam 

posttest75 dan nilai tertinggi dalam posttestsebesar 90. 

Hasil yang diperoleh oleh kelompok kelas kontrol juga mengalami 

peningkatan sebesar 37,2setelah diberikan perlakuan dengan metode 

konvensional. Nilai rata-rata pretest 35,8, dan nilai rata-rata posttest sebesar 73. 

Nilai terendah dalam pretest sebesar 20 dan nilai tertinggi pretest sebesar 

50.Nilai terendah dalam posttest sebesar 60 dan nilai tertinggi posttest adalah 

sebesar 80. 

1. Data Pretest IPS Siswa Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol  

Berdasarkan hasil perhitungan pretestkelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol ditunjukan pada tabel dibawah ini: 

 



 

 

 

Tabel 11 

Hasil Pretest Kelompok Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Pretest Pemusatan Data dan 

Penyebaran Data 

Eksperimen Kontrol 

N          Valid 

Missing 

25 

0 

25 

0 

Mean  38,40 31,40 

Median  40,00 30,00 

Mode  40 30 

Minimum  25 20 

Maximum  50 50 

Sum  960 785 

 

Berdasarkan data tabel di atas, menunjukan hasil pretest kedua kelompok. 

Terlihat bahwa banyak data sampel yaitu 50 dengan jumlah data kelompok 

eksperimen sebesar 960, dan kelompok kontrol sebesar 785. Nilai rata-rata 

(Mean) tidak berbeda jauh, kelas eksperimen 38,40 dan kelas kontrol 31,40. 

Nilai rata tengah (Median) kelas eksperimen 40,00 dan nilai modusnya 40. 

Median yang terdapat dikelas kontrol 30,00 dan nilai modusnya 30. Nilai 

tertinggi yang diperoleh kelas eksperimen adalah 50 dan nilai terendahnya 

diperoleh 25.Untuk kelas kontrol nilai tertinggi diperoleh 50 dan nilai 

terendahnya adalah 20. 

2. Data Posttest IPS Siswa Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 



 

Berdasarkan hasil perhitungan pretest kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol ditunjukan pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 12 

Hasil Posttest Kelompok Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Posttest Pemusatan Data dan 

Penyebaran Data Eksperimen Kontrol 

N          Valid 

Missing 

25 

0 

25 

0 

Mean  81,20 73,00 

Median  80,00 75,00 

Mode  80 75 

Minimum  75 60 

Maximum  90 80 

Sum  2030 1825 

 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan hasil postttest kedua 

kelompok.Terlihat bahwa banyak data sampel adalah 50 dengan jumlah data 

kelompok eksperimen sebesar 2030 dan kelompok kontrol sebesar 1825. Nilai 

rata-rata (Mean) kelas eksperimen 81,20 dan kelas kontrol 73,00. Nilai tengah 

(Median) kelas eksperimen 80,00 dan nilai modusnya 80. Untuk nilai tengah 

kelas kontrol 75,00 dan modusnya 75. Nilai tertinggi yang diperoleh kelas 

eksperimen adalah 90 dan nilai terendahnya adalah 75, sedangkan nilai tertinggi 

kelas kontrol adalah 80 dan nilai terendahnya 60. 

3. Rekapitulasi Data Hasil Pretest dan Posttest  



 

Berdasarkan hasil perhitungan pretest dan posttest kelompok eksperimen 

dan kelompok kelompok kontrol yang terdiri dari 50 siswa, diperoleh 

rekapitulasi sebagai berikut: 

 

 

Tabel 13 

Rekapitulasi Data Pretest dan Posttest 

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Pretest Posttest Pemusatan Data 

dan Penyebaran 

Data 
Eksperimen Kontrol Eksperimen Kontrol 

N          Valid 

              missing 

25 

0 

25 

0 

25 

0 

25 

0 

Mean  38,40 31,40 42,8 41,6 

Median  40,00 30,00 80,00 75,00 

Mode  40 30 80 75 

Minimum  25 20 75 60 

Maximum  50 50 90 80 

 

D. Pengujian Prasyarat Analisis Data 

Setelah data hasil penelitian didapat, maka data akan dianalisis. Sebelum 

melakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pengujian prasyarat analisis data, 

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas guna mengetahui apakah data yang 

diperoleh terdistribusi normal dan mempunyai ragam yang homogen atau tidak. 

Adapun hasil yang didapat setelah dilakukan pengujian prasyarat analisis data 

adalah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 



 

Dalam penelitian ini, uji normalitas didapat dengan menguji uji 

lilierforspada program SPSS 20. Hasil perhitungan uji normalitas dengan 

taraf = 0,05, untuk data pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol ialah sebagai berikut: 

 

Tabel 14 

Hasil Uji Normalitas Pretest 

Kolmogrov – Smirnova Pretest 

Statistic Df Sig. 

Kesimpulan 

Eksperimen .250 25 .070 Normal 

Kontrol .185 25 .060 Normal 

a. Liliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 

penelitian berdistribusi normal, dikarenakan nilai Sig. data pretest untuk 

kelas eksperimen sebesar 0,070 >0,05, dan nilai kelas kontrol sebesar 0,060 

> 0,05.  

2. Uji Homogenitas  

Dalam penelitian ini homogenitas didapat dengan menggunakan uji 

leneve statisticpada SPSS 20.Berikut perhitungan hasil uji homogenitas pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol.Perhitungan hasil uji homogenitas pretets 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 15 

Hasil Uji Homogenitas Pretest 

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 



 

.155 1 48 .695 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai Sig.pada pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebesar 0,695>0,05. Sesuai dengan kriteria 

bahwa jika nilai Sig. ≥ 0,05 maka sampel varians yang homogen. Perolehan 

nilai ini menunjukan bahwa kelas eksperimen maupun kelas kontrol berasal 

dari populasi yang homogen. 

 

E. Pengujian Hipotesis 

Berikut adalah uji hipotesis data posttest kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dengan menggunakan uji-t pada SPSS 20, dapat dilihat 

sebagai berikut:  

Tabel 16 

Hasil Uji-T Posttest 

Paired  samples test 
Posttest 

Mean N Df Thitung Sig 

Eksperimen 

 
81,20 25 

Kontrol 73,00 25 

24 6,718 0,000 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran 

word square berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPS MIN 



 

11 Bandar Lampung. Secara statistik hipotesis tersebut dirumuskan sebagai 

berikut: 

 lawan  

Kriteria pengujian: terima hipotesis  jika nilai ρ (signifikansi hasil 

perhitungan = Sig) lebih kecil dari nilai (taraf signifikansi yang dipilih = 0,05), 

sebaliknya tolak  hipotesis  jika nilai ρ (signifikansi hasil perhitungan = Sig) 

lebih besar dari nilai (taraf signifikansi yang dipilih = 0,05). 

Berdasarkan perhitungan tabel di atas menunjukan thitungsebesar 6,718 dan 

Sig. (ρ) sebesar 0,000. Nilai ρ tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi i< 

0,05. Dengan demikian, hipotesis  ditolak dan hipotesis  diterima.Jadi, 

hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran word square 

berpengaruh baik dibanding dengan siswa yang diajarkan dengan motede 

konvensional pada kelas IV MIN 11 Bandar Lampung. 

F. Interpretasi Data 

Hasil dari perhitungan pengujian hipotesis menggunakan uji-t pada taraf 

signifikansi α = 0,05. Berdasarkan uji kesamaan rata-rata posttest menunjukan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen yaitu nilai rata-rata kelompok eksperimen sebesar 81,20 dan 

kelompok kontrol sebesar 73,00, sehingga diperoleh thitung sebesar 6,718 dan Sig 

sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 



 

signifikan antara kelompok eksperimen yang menggunakan model 

pembelajaran word square dengan kelompok kontrol yang tidak menggunakan 

model pembelajaranword square, dengan demikian diterima.  

Adapun berdasarkan nilai rata-rata uji-t pada kelompok eksperimen sebesar 

81,20 dan nilai rata-rata pada kelompok kontrol sebesar 73,00. Dari nilai rata-

rata tersebut dapat dikatakan rata-rata normal uji-t untuk kelas eksperimen lebih 

tinggi dibanding kelas kontrol.Dapat disimpulkan bahwa normal uji-t kelompok 

eksperimen berbeda dengan kelompok kontrol. 

Dilihat dari hasil setelah pembelajaran (posttest) diketahui nilai rata-rata 

kelompok eksperimen sebesar 81,20 dan kelompok kontrol sebesar 73,00. Dari 

hasil analisis tampak ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran word squaredan metode konvensionalyang khususnya 

pada materi aktifitas dan potensi daerah.Siswa dari kelompok kontrol juga 

mengalami peningkatan hasil belajar, walaupun demikian siswa dari kelompok 

kontrol ini mengalami peningkatan, namun peningkatan hasil belajar yang 

diperoleh masih rendah dibandingkan dengan hasil belajar kelompok kontrol. 

Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol keduanya ini berada pada 

distribusi normal, hal tersebut terbukti pada hasil uji prasyarat analisis yang 

menyatakan bahwa nilai Sig. data pretest pada kelas eksperimen 0,070> 0,05 

dengan taraf kepercayaan 95%. Kedua kelompok ini bersifat homogen, terbukti 



 

berdasarkan uji pretestyang menyatakan bahwa thitung ≥ Sig (4,221 ≥ 0,000), 

dengan taraf signifikansi 0,05. 

 

G. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan data hasil penelitian, kelas 

eksperimen yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran word square memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol yang mengikuti pembelajaran menggunakan metode 

konvensional.Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan skor siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata nilai hasil belajar kelas eksperimen 

lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nilai hasil belajar kelas kontrol yaitu 

(81,20> 73,00). Dengan demikian ada perbedaan hasil belajar IPS yang 

signifikan antara kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

word square dengan kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui nilai thitungsebesar  6,718 

dan Sig sebesar 0,000 dengan taraf signifikan 0,05. Hasil perhitungan tersebut 

menunjukan bahwa nilai Sig.lebih kecil dari nilai � = 0,05 (5%), sehingga hasil 

penelitian adalah signifikan. Hal ini berarti, terdapat perbedaan hasil belajar IPS 

yang signifikan antara kelas yang mengikuti pembelajaran dengan model word 

square dengan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode 

konvensional. 



 

Berdasarkan uraian diatas menunjukan bahwa perlakuan yang berbeda 

menyebabkan terjadinya hasil akhir yang berbeda antara kelas eksperimen 

menggunakan model word square dan kelas kontrol menggunakan metode 

konvensional.Walaupun kedua kelas tersebut mengalami peningkatan hasil 

belajar siswa, namun kelas eksperimen mengalami peningkatan hasil yang lebih 

tinggi. 

Hal ini sesuai dengan teori hasil belajar menurut A.J Romizowski bahwa 

hasil belajar merupakan keluaran dari suatu sistem pemprosesan 

masukan.Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi, 

sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau kinerja. Jadi hasil belajar yang 

diperoleh anak atau siswa diperoleh dari sebuah proses dan hasilnya adalah 

berupa perbuatan atau kinerja yaitu hasil belajar siswa yang diperoleh setelah 

proses pembelajaran. Begitu juga dengan model pembelajaran word square 

menurut Hornby adalah sejumlah kata yang disusun sehingga kata-kata tersebut 

dapat dibaca ke depan dan ke belakang.  

Hasil belajar yang diperoleh siswa berupa perbuatan atau kinerja yaitu 

meningkatnya hasil belajar siswa setelah dibelajarkan dengan model word 

square.Model pembelajaran word square berpengaruh besar  terhadap hasil 

belajar siswa karena, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran 

yang bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan tentunya juga harus 

disesuaikan dengan materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa.  



 

Model pembelajaran ini berupa seperti teka-teki silang tetapi sudah ada 

jawabannya, proses pembelajaran ini akan membuat anak menjadi tidak bosan 

karena seperti bermain dan menyenangkan.  Dengan digunakannya model 

pembelajaran word square ini dalam proses pembelajaran maka mempengaruhi 

hasil belajar siswa yang berupa dari segi kinerjanya, yaitu hasil belajar yang 

berpengaruh besar dan meningkat. 

Dengan demikian, ternyata terbukti bahwa model pembelajaran word square 

dapat berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa 

pada kelas eksperimen lebih baik dibanding dengan hasil belajar siswa pada  

kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional, oleh karena itu model 

pembelajaran word square dapat dijadikan satu alternatif pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya 

dalam bidang studi IPS.  

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran word square terbukti berpengaruh dalam peningkatan hasil 

belajar di kelas eksperimen yaitu kelas IV A. Hasil belajar siswa yang 

belajarnya menggunakan model pembelajaran word square lebih tinggi, 

dibandingkan dengan siswa yang belajarnya menggunakan motode 

konvensional.  

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan bantuan SPSS 20 diketahui nilai t 

setelah dilakukan analisis uji-t sampel berpasangan (paired sample T-test) 

sebesar 6,718. Kemudian dilihat dari nilai Sig. (2 tailed) sebesar 0,000 dan 

sesuai dasar kriteria pengambilan keputusan “jika nilai signifikansi < 0,05 

(5%), maka Ho ditolak dan Ha diterima”. Artinya kesimpulan bunyi hipotesis 

Ho yaitu tidak ada pengaruh hasil belajar antara kelompok eksperimen yang 

belajarnya menggunakan model pembelajaran word square dan kelompok 

kontrol yang belajarnya menggunakan metode konvensional menjadi ditolak 

dalam kesimpulan akhir peneliti.  

Berkenaan dengan kesimpulan nilai di atas mengapa penggunaan model 

pembelajaran word square berpengaruh terhadap hasil belajar IPS peserta didik, 



 

menurut analisa peneliti disebabkan karena model pembelajaran word squareini 

merupakan model pembelajaran yang bisa digunakan semua mata pelajaran, 

tetapi harus disesuaikan dengan materi pembelajaran. Selain itu juga, model 

pembelajaran ini bisa mengasah kejelian, konsentrasi peserta didik dan suasana 

belajar seperti sambil bermain karena peseta didik menjawab sial dengan cara 

mengarsir kotak-kotak huruf yang berisi jawaban. Peserta didik akan merasa 

terkesan dan belajar menjadi menyenangkan dalam proses belajar. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan beberapa 

saran yaitu: 

1. Disarankan agar siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan terus 

mengembangkan pemahamannya dengan membangun sendiri dengan 

pengetahuan tersebut dengan pengalaman. 

2. Disarankan bagi guru khususnya mata pelajaran IPS untuk bisa 

mengefesiensi waktu dalam pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif word square di kelas untuk meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa. 

3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa lain adalah meneliti 

secara lebih spesifik dan mempertimbangkan waktu ketika proses 

pembelajaran tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif word square 

terhadap hasil belajar siswa. 
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Lampiran  



 

 

Lampiran 2 

Rpp Kelas Eksperimen 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MIN 11 Bandar Lampung 

MataPelajaran :IlmuPengetahuanSosial 

Kelas/Semester : IV/2 

Pertemuan Ke : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, di lingkungan kabupaten/kota 

dan provinsi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam 

danpotensi lain di daerahnya. 

 

C. Indikator 

2.1.1 Mengidentifikasi jenis aktivitas ekonomi masyarakat setempat 

yangberkaitan dengan sumber daya alam di daratan. 

 



 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan bentuk aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan 

sumberdaya alam di daerahnya. 

2. Siswa dapat menguraikan potensiekonomidaerahnya. 

E. Materi Pokok : Aktivitas dan potensi ekonomidaerah. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan. 

Model   : Kooperatif tipe word square 

 

G. Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal ( 10 menit) 

Apersepsi 

 Guru masuk kedalam keas dan mengucapkan salam. 

 Guru menyapa peserta didik. 

 Guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama. 

 Guru mempersiapkan kelas untuk belajar dengan absensi. 

 Guru memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. 

 Gurumengajukan pertanyaan kepada siswa tentang pengertian aktivitas 

ekonomi. 

2. Kegiatan Inti ( 50 menit) 

Eksplorasi 

 Guru memberikan soal pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa 

sebelum penerapan metode pembelajaran word squareselama 20 menit. 

Elaborasi  

 Guru menjelaskan materi aktivitas ekonomi yangditekuni oleh masyarakat. 

 Guru membagi kelmpok 4-6 orang.  



 

 Guru membagikan lembar kegiatan berupa susunan huruf yang  didalamnya 

terdapat materi yang diajarkan. 

 Guru memberi tahu kepada siswa untuk memilih kata yang sesuai dengan soal 

yang diberikan, kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawaban 

secara vertikal, horizontal maupun diagonal. 

 Setiap kelompok diminta untuk mengerjakan tugas kelompok secara bersama-

sama dengan kelompok masing-masing selama kurang lebih 10 menit. 

 Guru meminta siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 

kelas secara bergantian. 

Konfirmasi  

 Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap hasil pembelajaran 

siswa. 

3. Kegiatan penutup( 10 menit) 

 Guru memberikan simpulan dari materi yang baru saja diterangkan. 

 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan. 

 Guru memberikan motivasi dan menutup pembelajaran dengan berdoa dan 

salam. 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat Pembelajaran : Spidol dan whiteboard 

2. Sumber Belajar  : Buku Paket IPSuntuk SD Kelas IV dan lembarkerja 

kelompok. 

I. Penilaian 

1.Penilaian proses  : Tanya jawab, dan kinerjasiswa selama kegiatan pembelajaran 

(kerjasama kelompok). 

2.Penilaian hasil : lembar penilaian(tes tertulis). 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MIN 11 Bandar Lampung 

MataPelajaran :IlmuPengetahuanSosial 

Kelas/Semester : IV/2 

Pertemuan Ke : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, di lingkungan kabupaten/kota 

dan provinsi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam 

danpotensi lain di daerahnya. 

 

C. Indikator 

2.1.2 Mengidentifikasi jenisaktivitas ekonomi masyarakat setempat yang 

berkaitan dengan sumberdaya alam di perairan. 

2.1.3 Menjelaskan potensi ekonomi di daerah pantai. 

 



 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan bentuk aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan 

sumberdaya alam di daerahnya. 

2. Siswa dapat menguraikan potensiekonomidaerahnya. 

 

E. Materi Pokok : Aktivitas dan potensi ekonomidaerah. 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode : Ceramah, tanya jawab, penugasan. 

Model  : Kooperatif tipe word square 

 

G. Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal ( 10 menit ) 

Apersepsi  

 Guru masuk kedalam kelas dan mengucapkan salam. 

 Guru menyapa peserta didik. 

 Guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama. 

 Guru mempersiapkan kelas untuk belajar dengan absensi. 

 Guru mengulas secara sekilas materi pelajaran pada pertemuan sebelumnya. 

 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang jenis aktivitas ekonomi di 

perairan dan daerah pantai. 

2. Kegiatan Inti ( 45 menit ) 

Eksplorasi 

 Guru menanyakan materi yang telah dipelajari minggu lalu. 

Elaborasi  

 Guru menjelaskan jenis aktivitas ekonomi di perairan, yaitu perikanan laut 

dan perikanan darat dan menjelaskanmateri tentang  potensi ekonomi daerah 

pantai 

 Guru membagi kelmpok 4-6 orang.  



 

 Guru membagikan lembar kegiatan berupa susunan huruf yang  didalamnya 

terdapat materi yang diajarkan. 

 Guru memberi tahu kepada siswa untuk memilih kata yang sesuai dengan soal 

yang diberikan, kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawaban 

secara vertikal, horizontal maupun diagonal. 

 Setiap kelompok diminta untuk mengerjakan tugas kelompok secara bersama-

sama dengan kelompok masing-masing selama kurang lebih 10 menit. 

 Guru dan siswa membahas soal bersama-sama. 

Konfirmasi  

 Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap  pembelajaran hari 

ini. 

3. Kegiatan Penutup ( 15 menit ) 

 Guru memberikan simpulan dari materi yang baru saja diterangkan. 

 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan. 

 Guru melakukan evaluasi dengan memberikan tugas atau latihan kepada 

peserta didik.  

 Guru memberikan motivasi dan menutup pembelajaran dengan berdoa dan 

salam. 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat Pembelajaran : Spidol dan whiteboard 

2. Sumber Belajar  : Buku Paket IPSuntuk SD Kelas IV dan lembarkerja 

kelompok. 

 

I. Penilaian 

1.Penilaian proses  : Pengamatan langsung, tanya jawab, dan kinerja siswa selama 

kegiatan pembelajaran (kerjasama kelompok). 

2.Penilaian hasil : lembar penilaian(tes tertulis). 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MIN 11 Bandar Lampung 

MataPelajaran :IlmuPengetahuanSosial 

Kelas/Semester : IV/2 

Pertemuan Ke : 3 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

3. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, di lingkungan kabupaten/kota 

dan provinsi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.2 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam 

danpotensi lain di daerahnya. 

 

C. Indikator 

2.1.4 Menjelaskan potensi ekonomi di daerah dataran rendah. 

2.1.5 Menjelaskan potensi ekonomi di daerah dataran tinggi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.Siswa dapat menjelaskan bentuk aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan 

sumberdaya alam di daerahnya. 



 

2.Siswa dapat menguraikan potensiekonomidaerahnya. 

 

E. Materi Pokok : Aktivitas dan potensi ekonomidaerah. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode : Ceramah, tanya jawab, penugasan. 

Model  : Kooperatif tipe word square 

 

G. Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal ( 10 menit ) 

Apersepsi  

 Guru masuk kedalam kelas dan mengucapkan salam. 

 Guru menyapa peserta didik. 

 Guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama. 

 Guru mempersiapkan kelas untuk belajar dengan absensi. 

 Guru mengulas secara sekilas materi pelajaran pada pertemuan sebelumnya. 

 Guru menerangkan bahwa pada pertemuan kali ini akan membahas materi 

tentang potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. 

2. Kegiatan Inti ( 45 menit ) 

Eksplorasi  

 Guru menanyakan materi yang telah dipelajari minggu lalu. 

Elaborasi  

 Guru menerangkan beberapa potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di 

daerah dataran rendah, dan dataran tinggi. 

 Guru membagi kelmpok 4-6 orang.  

 Guru membagikan lembar kegiatan berupa susunan huruf yang  didalamnya 

terdapat materi yang diajarkan. 



 

 Guru memberi tahu kepada siswa untuk memilih kata yang sesuai dengan soal 

yang diberikan, kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawaban 

secara vertikal, horizontal maupun diagonal. 

 Setiap kelompok diminta untuk mengerjakan tugas kelompok secara bersama-

sama dengan kelompok masing-masing selama kurang lebih 10 menit. 

Konfirmasi  

 Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap  pembelajaran hari ini 

3.  Kegiatan Penutup ( 15 menit ) 

 Guru memberikan simpulan dari materi yang baru saja diterangkan. 

 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan. 

 Guru memberikan motivasi dan menutup pembelajaran dengan berdoa dan 

salam. 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat Pembelajaran : Spidol dan whiteboard 

2.Sumber Belajar  : Buku Paket IPSuntuk SD Kelas IV dan lembarkerja 

kelompok. 

 

I. Penilaian 

1.Penilaian proses  : Pengamatan langsung, tanya jawab, dan kinerja siswa selama 

kegiatan pembelajaran (kerjasama kelompok). 

2.Penilaian hasil : lembar penilaian(tes tertulis) 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MIN 11 Bandar Lampung 

MataPelajaran :IlmuPengetahuanSosial 

Kelas/Semester : IV/2 

Pertemuan Ke : 4 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

4. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, di lingkungan kabupaten/kota 

dan provinsi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam 

danpotensi lain di daerahnya. 

 

C. Indikator 

2.1.6 Menjelaskan potensi ekonomi di daerah pegunungan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.Siswa dapat menjelaskan bentuk aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan 

sumberdaya alam di daerahnya. 

2.Siswa dapat menguraikan potensiekonomidaerahnya. 

E. Materi Pokok : Aktivitas dan potensi ekonomidaerah. 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode : Ceramah, tanya jawab, penugasan. 



 

Model  : Kooperatif tipe word square 

 

G. Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal ( 10 menit) 

Apersepsi 

 Guru masuk kedalam keas dan mengucapkan salam. 

 Guru menyapa peserta didik. 

 Guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama. 

 Guru mempersiapkan kelas untuk belajar dengan absensi. 

 Guru memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. 

 Gurumengajukan pertanyaan kepada siswa tentang materi minggu lalu. 

2. Kegiatan Inti ( 40 menit ) 

Eksplorasi 

 Guru menanyakan materi yang telah dipelajari minggu lalu. 

Elaborasi 

 Gurumenerangkanbeberapapotensiekonomiyangdapatdikembangkandidaerah 

pegunungan. Potensiekonomidaerah dataran 

rendah,sepertisektorperdagangan danjasa. Potensi ekonomi 

didaerahdatarantinggidanpegunungan,sepertipertanian dan pariwisata. 

 Guru membagi kelompok 4-6 orang.  

 Guru membagikan lembar kegiatan berupa susunan huruf yang  didalamnya 

terdapat materi yang diajarkan. 

 Guru memberi tahu kepada siswa untuk memilih kata yang sesuai dengan soal 

yang diberikan, kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawaban 

secara vertikal, horizontal maupun diagonal. 

 Setiap kelompok diminta untuk mengerjakan tugas kelompok secara bersama-

sama dengan kelompok masing-masing selama kurang lebih 10 menit. 

Konfirmasi  



 

 Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap  pembelajaran hari 

ini. 

3. Kegiatan Penutup ( 25 menit ) 

 Guru memberikan simpulan dari materi yang baru saja diterangkan. 

 Guru memberikan soal Posstest kepada siswa. 

 Seluruh siswa melaksanakan Posttest. 

 Guru memberikan apresiasi kepada seluruh siswa. 

 Guru memberikan sedikit motivasi kepada siswa, kemudian diakhiri dengan 

salam.  

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1.Alat Pembelajaran : Spidol dan whiteboard 

2.Sumber Belajar  : Buku Paket IPSuntuk SD Kelas IV dan lembarkerja 

kelompok. 

 

I. Penilaian 

1.Penilaian proses  : Pengamatan langsung, tanya jawab, dan kinerja siswa selama 

kegiatan pembelajaran (kerjasama kelompok). 

2.Penilaian hasil : lembar penilaian(tes tertulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bandar Lampung,  

Guru Mata Pelajaran IPS    Peneliti 

 

 

Siti Partini, S.Pd.I    Ana Fatmawati 

NIP. 197008132000032001   NPM. 1311100165 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah MIN 11 Bandar Lampung 

 

 

 

 

Rifki, S.Pd.I 

NIP. 196102101985031003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


