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ABSTRAK 
 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN IPS 

MENGGUNAKAN METODE GROUP TO GROUP EXCHANGE (GGE)  

BAGI PESERTA DIDIK KELAS 5 SD NEGERI 2  

KEMBAHANG KECAMATAN BATU BRAK  

KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 

Oleh: 

A P R I L I A 

NPM. 1211100027 
 

Penelitian ini di latar belakangi oleh  rendahnya hasil belajar peserta didik 

kelas 5 dalam mata pelajaran IPS kelas V SDN 2 Kembahang Tahun Pelajaran 

2016/2017, pada penilaian prasurvey dari 26 peserta didik terdapat 14 (53,8%) 

peserta didik yang tidak tuntas dan hanya 12 peserta didik (46,2%) yang tuntas. Hal 

ini dikarenakan  selama ini guru hanya menerapkan metode ceramah dan tanya jawab 

dalam proses pembelajaran IPS. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka 

dapat di simpulkan rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah metode group to 

group exchange (GGE) dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas V SDN 2 

Kembahang Kecamatan Batu Brak Lampung Barat Tahun Pelajaran 2016/2017". 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjeknya adalah 

semua peserta didik kelas V SD Negeri 2 Kembahang Kecamatan Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 26 peserta didik. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar IPS menggunakan metode Group to Group 

Exchange (GGE) bagi peserta didik kelas V SDN 2 Kembahang Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat Tahun Pelajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan wawancara, tes, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode GGE dalam 

pembelajaran IPS dapat meningkatkan  hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan mulai dari Pra siklus menunjukkan bahwa dari 26 peserta 

didik terdapat  terdapat 14 (53,8%) peserta didik yang tidak tuntas dan hanya 12 

peserta didik (46,2%) yang tuntas. Selanjutnya pada siklus I mengalami peningkatan 

menjadi 17 (65,4%) peserta didik yang tuntas dan 9 (34,6) peserta didik yang tidak 

tuntas. Kemudian pada siklus II ketuntasan siswa mengalami peningkatan menjadi 21 

(80,7%) peserta didik yang tuntas dan 5 (19,3%) peserta didik yang tidak tuntas 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

melalui metode Group to Group Exchange (GGE) dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik kelas V pada mata pelajaran IPS SD Negeri 2 Kembahang Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat TahunPelajaran 2016/2017 dalam penelitian ini yaitu 

dengan cara melibatkan siswa secara aktif untuk mempelajari materi atau topik yang 

berbeda-beda dan presentasi serta tanya jawab dengan siswa lain. 

 

Kata kunci:  Hasil belajar, metode group to group exchange 
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MOTTO 

 

 

              

  

 

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Q.S Al-Ahzab: 21)1 

 

 

  

                                                           
1
 Departemen Agama, Al-qur’an danTterjemahannya, (Bandung: Syamil Qur’an, 

2009), h. 420 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah usaha dalam mengembangkan potensi dan prestasi yang 

dimiliki oleh siswa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa 

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Mewujudkan suasana belajar dan proses 

belajar yang baik tentunya sangat ditentukan oleh guru dan siswa. Proses 

pembelajaran yang dikatakan berhasil ditentukan oleh bagaimana proses 

pembelajaran tersebut berlangsung. Seorang guru harus dapat membawakan 

suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Penggunaan metode yang 

bervariasi akan menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna, sehingga siswa 

dapat meningkatkan hasil belajarnya.  

Islam sebagai agama yang paling sempurna dengan Al-Quran sebagai 

pedoman pokok ajarannya, menegaskan kepada umatnya agar mengembangkan 

potensi akal pada dirinya. Islam sangat mementingkan pendidikan, hal ini terlihat 

jelas pada ayat yang pertama turun yaitu dalam Q.S Al-Alaq yang berhubungan 

dengan ilmu pengetahuan dan perintah untuk belajar, yaitu yang artinya:  



 

2 
 

            

        

 

Artinya : 

“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Dan Tuhanmulah 

yang paling pemurah. Yang telah mengajar (manusia) dengan perantara 

kalam. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. 

(Q.S Al-Alaq: 1-5)
2
  

 

Pendidikan adalah jalan untuk memperoleh pahala yang berlipat ganda. 

Melalui pendidikan baik pendidik maupun yang dididik akan memperoleh pahala 

yang terus mengalir. Orang-orang yang berada di jalan keilmuan atau pendidikan 

maka akan dimudahkan jalannya ke surga. Pahala dari ilmunya akan terus 

mengalir walaupun telah mati. Berikut ini adalah hadits yang menekankan 

pentingnya pendidikan yang artinya : 

 

“Dari Ibnu Abas R.A. Bahhwa Rasulallah SAW bersabda: barang 

siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberi 

kefahaman kepadanya, dan sesungguhnya ilmu pengetahuan itu diperoleh 

dengan belajar”.
3
 

 

Masalah belajar adalah masalah yang selalu aktual yang dihadapi oleh 

setiap orang. Maka dari itu, banyak para ahli-ahli membahas dan menghasilkan 

berbagai teori tentang belajar. Pemakaian teori-teori dengan situasi formal lebih 

dibatasi dalam pendidikan formal yaitu Sekolah. Teori tentang belajar menurut 

ahli tertentu akan menentukan bagaimana seharusnya “menciptakan” belajar itu 

sendiri dan usaha itu lazimnya dikenal dengan mengajar. Sehingga tinjauan 

                                                           
2
 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Kudus: Menara, 1997), h. 598. 

3
 Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Al-Bukhari, (Semarang: Toha Putra 2001), 

h. 24  
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dalam belajar tidak bisa dipisahkan dengan metode atau model pembelajaran 

yang digunakan dalam mengajar. 

Menurut Lester D. Crow dan Alice Crow. Learning is the acqustion oh 

habits, knowladge, and attitude. It inrolves new ways of doing things, and it 

operates in a individual‟ s. Attempts to over come obstacles or to adjust to new 

sitations.
4
 Artinya belajar adalah hasil yang dicapai dari kebiasaan, pengetahuan 

sikap, ini merupakan cara baru dalam melakukan sesuatu dan 

mengoperasikannya atau mengusahakannya di dalam usaha seseorang untuk 

mengatasi hambatan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. 

Pendidikan formal dirasakan urgensinya ketika keluarga tidak mampu 

lagi memberikan pendidikan yang wajar kepada anak-anaknya. Lembaga ini 

akhirnya diterima sebagai proses kemanusiaan dan pemanusiaan kedua setelah 

keluarga.
5
 

Berdasarkan tujuan tersebut pemerintah Indonesia memiliki tanggung 

jawab dalam mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang 

bermutu. Karena pendidikan merupakan kebutuhan yang diinginkan oleh 

masyarakat, maka kebutuhan pendidikan ini pun menjadi hak asasi setiap 

manusia. 

Pembelajaran aktif merupakan salah satu alternatif metode pembelajaran 

yang mengajak peserta didik berperan serta dalam pembelajaran. Pembelajaran 

aktif adalah metode pengajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

                                                           
4
 Lester D. Crow and Alicce Crow, Educational Phsycology, (New York: American Book 

Company, 1958), h. 225 
5
 Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 15 
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proses pembelajaran.
6
 Peserta didik dituntut agar berperan secara aktif dalam 

pembelajaran. Aktivitas peserta didik diharapkan lebih mendominasi agar 

pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik. Salah satu metode dalam 

pembelajaran aktif yaitu Group to Group Exchange (GGE) atau pertukaran 

kelompok dengan kelompok. Setiap kelompok “mengajarkan” kepada peserta 

didik lain apa yang ia pelajari.
7
  

Metode ini mengajak peserta didik untuk berdiskusi di kelompoknya 

sendiri, kemudian dilanjutkan presentasi kelompok dengan kelompok lain dan 

saling bertukar pendapat atas materi yang mereka dapatkan. Melalui cara 

berdiskusi dan pengelompokan yang beragam tersebut akan melatih peserta didik 

untuk belajar secara mandiri tentang materi IPS yang dipelajari dan melatih 

peserta didik untuk bersosialisasi dengan teman serta saling membantu satu sama 

lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Schiller Pam dan Bryant Tamera yang 

menyatakan bahwa kepedulian terhadap sesama merupakan upaya mengenali 

pribadi orang lain dan keinginan membantu orang lain yang sedang dalam 

keadaan susah.
8
  

Kegiatan yang dilakukan dalam metode GGE tersebut akan melatih 

peserta didik membiasakan peduli terhadap teman. Jika ada teman yang kesulitan 

bisa dibantu oleh teman lain. Karena pada dasaranya metode ini adalah melatih 

                                                           
6
 Warsono dan Hariyanto. (2013). Pembelajaran Aktif Teori dan Asesmen. Bandung: 

Remaja Rosdakarya.h.12 
7
 Silberman, Melvin L. (2013). Active learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif. (alih 

bahasa : Raisul Muttaqien). Bandung: Nuansa Cendekia.h.178 
8
 Schiller, Pam dan Bryant, Tamera. (2002). The Values Book For Children 16 Moral 
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peserta didik dalam menggali informasi di kelompok lain secara berkelompok. 

Menurut Penelitian yang sudah dilakukan tentang Group to Group 

Exchange(GGE) menunjukkan bahwa hasil belajar yang menggunakan metode 

GGE lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok peserta didik yang belajar 

menggunakan pembelajaran konvensional.  

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

di Sekolah Dasar (SD). Trianto
9
 berpendapat bahwa tujuan utama IPS adalah 

untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa agar dapat 

mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan 

lingkungannya, serta berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Belajar IPS dapat mengembangkan bakat, minat, 

kemampuan dan lingkungannya, sehingga IPS dapat mengembangkan segala 

potensi yang ada pada diri siswa. IPS juga membantu dalam menyiapkan siswa 

untuk masuk ke dalam kehidupan sosial. Demi terwujudnya tujuan tersebut, 

pembelajaran IPS harus dilaksanakan dengan baik. Salah satu komponen dalam 

pembelajaran khususnya pembelajaran IPS adalah metode pembelajaran. metode 

pembelajaran IPS harus sesuai dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Metode pembelajaran juga harus mengajak siswa berperan aktif dalam 

pembelajajaran, agar pembelajaran lebih bermakna dan tujuan pembelajaran IPS 

dapat tercapai dengan baik. 

Dalam proses pembelajaran, terkadang peserta didik merasa bosan, baik 

karena materi maupun cara mengajar guru yang monoton. Untuk itu diperlukan 

                                                           
9
 Trianto. (2010). Model Pembelajaran Terpadu. Jakarta: Bumi Aksara.h.174 
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beberapa upaya agar perhatian peserta didik dapat terfokus pada materi yang 

diajarkan guru. Begitu juga lingkungan kelas yang kondusif dan menyenangkan, 

akan dapat mendorong, membangkitkan semangat, kreativitas peserta didik dan 

hasil belajar. Dengan demikian, efektivitas dan optimalisasi kegiatan belajar 

mengajar dapat mencapai indikator hasil belajar yang memuaskan. 

Sedangkan hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik 

kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik 

setelah mengikuti proses belajar mengajar.
10

 

Kenyataannya, pembelajaran IPS di SDN 2 Kembahang Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat masih cenderung belum adanya variasi.
11

 Metode 

ceramah masih mendominasi dalam proses pembelajaran IPS. Ceramah 

merupakan metode satu arah, yaitu guru menyampaikan materi pelajaran 

sementara siswa hanya mendengarkan tanpa adanya tanggapan atau aktivitas lain 

yang mendukung pembelajaran. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran 

menjadi kurang optimal dan mengakibatkan hasil belajar peserta didik kurang 

baik. Sementara itu pembelajaran IPS cenderung menekankan pada aspek 

kognitif atau pengetahuan saja. Hasil akhir yang berupa nilai tes lebih 

diutamakan dibandingkan proses pembelajaran. Sementara sikap dan 

keterampilan siswa kurang diperhatikan. Oleh karena itu perlu adanya 

pembelajaran IPS yang lebih bervariatif, lebih menyenangkan dan 

memperhatikan segala aspek pembelajaran. 

                                                           
10

 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 2013),  (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 2 
11

 Observasi di SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat Tanggal 1-

3 Agustus 2016 



 

7 
 

Kelas V SD merupakan masa transisi untuk mempersiapkan diri masuk ke 

kelas VI, dimana peserta didik kelas VI memiliki tanggung jawab belajar yang 

lebih banyak dibandingkan kelas dibawahnya. Oleh karena itu perlu adanya 

pembelajaran yang lebih baik di kelas V agar nantinya peserta didik dapat 

memiliki bekal pembelajaran yang baik menuju ke kelas VI. 

Masih rendahnya hasil belajar IPS disebabkan oleh guru masih 

menerapkan metode ceramah dan tanya jawab. Disini guru dituntut untuk pandai 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik 

sehingga peserta didik kembali berminat mengikuti kegiatan belajar. 

Seperti yang telah dipaparkan oleh guru wali kelas V di SDN 2 

Kembahang Batu Brak mengatakan bahwa pembelajaran IPS sudah dilakukan di 

kelas V oleh Guru Kelas sesuai dengan Silabus dan RPP yang telah disiapkan 

oleh guru. Namun pada kenyataannya hasil belajar peserta didik kelas V mata 

pelajaran IPS masih tergolong rendah.  

Menindaklanjuti dari metode yang di terapkan guru berdasarkan hasil 

belajar IPS peserta didik kelas V SDN 2 Kembahang sebagaimana tabel di bawah 

ini : 

Tabel 1 

Hasil Belajar IPS Semester Genap Kelas V SDN 2 Kembahang  

Tahun Pelajaran 206/1017 

No. Nama Peserta Didik Nilai UH 1  

KKM Nilai Ket. 

1.  Annisa Abdillah 73 59 TIDAK TUNTAS 

2.  Annisa Nurul Diana 73 73 TUNTAS 

3.  Berliana Permata 73 81 TUNTAS 

4.  Cindi Lutfiani 73 60 TIDAK TUNTAS 

5.  Nesya Febriani 73 76 TUNTAS 
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6.  Febby Ayu Ningrum 73 62 TIDAK TUNTAS 

7.  Isnaeni  Azzahra 73 63 TIDAK TUNTAS 

8.  Meta Friska W. 73 73 TUNTAS 

9.  Nur Aisyah 73 66 TIDAK TUNTAS 

10.  Raras Arrumning Sari 73 75 TUNTAS 

11.  Riska Prastika 73 80 TUNTAS 

12.  Rizky Fauziah 73 64 TIDAK TUNTAS 

13.  Sekar Hermadhani A.K. 73 68 TIDAK TUNTAS 

14.  Putri Wulandari 73 77 TUNTAS 

15.  Novinda Tria Putri 73 56 TIDAK TUNTAS 

16.  Winda Gayatri 73 79 TUNTAS 

17.  Zakia Oktarizon 73 69 TIDAK TUNTAS 

18.  Imelda Apriyanti 73 78 TUNTAS 

19.  Ahmad Syahdani 73 55 TIDAK TUNTAS 

20.  Ari Saputra 73 77 TUNTAS 

21.  Arif Hernawan 73 79 TUNTAS 

22.  Arif Nugraha 73 54 TIDAK TUNTAS 

23.  Bismar Ramadhan 73 55 TIDAK TUNTAS 

24.  Daffa Pratama 73 79 TUNTAS 

25.  Deri syaputra 73 68 TIDAK TUNTAS 

26.  Adi Irawan 73 60 TIDAK TUNTAS 

Jumlah 
Tuntas 12(46,2%) Peserta Didik 

Tidak tuntas 14 (53,8) Peserta Didik 

Sumber: Daftar Nilai Wali Kelas V SDN 2 Kembahang
12

 

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa dari 26 peserta didik terdapat 14 

(53,8%) peserta didik yang tidak mencapai ketuntasan dan hanya 12 peserta didik 

(46,2%) yang mencapai ketuntasan. Hal ini berarti hasil belajar IPS peserta didik 

                                                           
12 Daftar Nilai Wali Kelas V SD N 2 Kembahang 
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Kelas V SDN 2 Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 

Tahun Pelajaran 2016/2017 masih rendah. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan upaya 

mencoba menggunakan metode pembelajaran  group to group exchange (GGE) 

dalam rangka meningkatkan hasil beljar mata pelajaran IPS.
13

 

Menindaklanjuti dari paragraf diatas peneliti akan memfokuskan judul 

tentang Peningkatan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran IPS Menggunakan 

Metode Group To Group Exchange (GGE) Bagi Peserta Didik Kelas V SDN 2 

Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

Dari permasalahan di atas, peneliti tergugah untuk melakukan penelitian 

tentang permasalahan hasil belajar IPS yang masih rendah. Hasil belajar 

merupakan hasil dari pembelajaran IPS, sehingga hasil belajar penting untuk 

ditingkatkan. Sementara itu permasalahan sikap juga penting, karena 

keberhasilan secara kognitif saja belum cukup jika tidak diimbangi afektif yang 

baik pula. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut :  

1. Hasil belajar mata pelajaran IPS yang masih rendah. 

2. Penerapan metode ceramah dan tanya jawab  

                                                           
13

 Ratnasari,Am.Pd., Guru Wali Kelas V SD N 2 Kembahang, Wawancara, tgl. 03 

Agustus 2016   
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3. Kurang diperhatikannya pengelolaan kelas dalam pembelajaran.  

4. Peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran.  

5. Belum di terapkannya Metode Group To Goup Exchange dalam pembelajaran 

IPS 

 

C. Batasan Masalah  

Sesuai dengan identifikasi masalah yang ada, peneliti dapat membatasi 

masalah tentang rendahnya hasil belajar IPS. Penelitian ini fokus pada penggunaan 

metode Group To Group Exchange (GGE) dalam upaya peningkatan hasil belajar 

peserta didik dalam pembelajaran IPS di kelas V SDN 2 Kembahang Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat Tahun Pelajaran 2016/2017.  

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat di simpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut : “Apakah metode group to group exchange (GGE) 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas V SDN 2 Kembahang Kecamatan 

Batu Brak Lampung Barat Tahun Pelajaran 2016/2017". 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar IPS menggunakan metode Group to Group Exchange (GGE) bagi peserta 

didik kelas V SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.  
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F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini tentunya akan memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Manfaat tersebut antara lain : 

1. Manfaat Teoritis  

Memperkuat teori-teori tentang hasil belajar peserta didik menggunakan 

penerapan metode Group To Group Exchange (GGE). 

2. Manfaat Praktis  

a) Bagi peserta didik  

1) Meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2) Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga pembelajaran 

akan lebih bermakna bagi peserta didik.  

b) Bagi Guru  

1) Memberikan alternatif metode yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran IPS di SD 

2) Sebagai gambaran nyata dalam melakukan pembelajaran 

menggunakan metode Group to Group Exchange (GGE).  

 

 

 

 

c) Bagi Peneliti  

1) Melatih peneliti dalam malaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang benar sesuai kaidah penelitian.  
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2) Mendapatkan gambaran secara konkret tentang penggunaan metode 

Group to Group Exchange (GGE) untuk meningkatkan hasil belajar 

dalam pembelajaran IPS.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman. Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu 

hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari 

itu.
14

 Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukan 

dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, 

sikap dan tingkah lakunya.
15

 

Apakah setiap perubahan perilaku itu hasil belajar? Tentu tidak. Proses 

belajar menghasilkan perubahan tingkah laku, namun tidak setiap perubahan 

tingkah laku merupakan hasil belajar.
16

 Hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

Hasil belajar merupakan hasil belajar peserta didik secara keseluruhan 

yang menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat perubahan perilaku yang 

bersangkutan.
17

 

                                                           
14

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Bumi Aksara, Jakarta, 2007. h. 27 
15

 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru Algesindo, 

Bandung, 2005, h. 28 
16

 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaranya, Kencana Prenada Media 

Group.,Jakarta 2009. h.230. 
17

 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta, 2009. 

h.212 
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Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik sangat erat kaitanya dengan 

rumusan tujuan instruktusional yang direncakan guru sebagai perancang 

belajar mengajar. Tujuan instruktusional pada umumnya dikelompokan ke 

dalam kategori domain kognitif, afektif dan psikomotorik.
18

 

Hasil belajar siswa tidak akan optimal, jika peserta didik tidak belajar 

dengan sungguh-sungguh. Namun hal ini juga dipengaruhi oleh peran guru itu 

sendiri, selain beberapa faktor lainnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan dari suatu pembelajaran 

yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dan ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Seorang peserta didik dikategorikan berhasil dalam belajar jika 

telah mengikuti pembelajaran maka tingkat pengetahuannya akan bertambah, 

kemudian sikap dan pelakunya akan menjadi lebih baik. 

 

2. Jenis-Jenis hasil belajar 

Pada umumnya hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga ranah 

yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan psikomotor. Secara ekplesit ketiga 

ranah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap mata ajar selalu 

mengandung ketiga ranah tersebut, namun penekanan selalu berbeda. Mata 

ajar praktek lebih menekankan pada ranah psikomotor, sedangkan mata ajar 

                                                           
18

 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009. h. 

34 
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pemahaman konsep lebih menekankan pada ranah kognitif. Namun kedua 

ranah tersebut mengandung ranah afektif.
19

 

a. Ranah kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan perilaku dalam aspek 

berpikir/intelektual.
20

 Ranah kognitif terdiri atas enam bagian sebagai 

berikut: 

1. Ingatan/Recall, mengacu kepada kemampuan mengenal atau mengingat 

materi yang sudah dipelajari daru sederhana sampai pada teori-teori 

yang sukar. 

2. Pemahaman, mengacu kepada kemampuan memahami materi. 

3. Penerapan, mengacu kepada kemampuan menggunakan atau 

menerpakan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan 

menyangkut penggunaan aturan, prinsip. 

4. Analisis, mengacu kepada kemampuan menguraikan materi ke dalam 

komponen-konponen atau faktor penyebabnya, dan mampu memahami 

hubungan di antara bagian yang satu dengan yang lainnya sehingga 

struktur dan aturannya dapat lebih dimengerti. 

5. Sintesis, mengacu kepada kemampuan memadukan konsep atau 

komponen-komponen sehingga membentuk suatu pola struktur atau 

bentuk baru. 

6. Evaluasi, mengacu kepada kemampuan memberikan pertimbangan 

terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu.
21

 

 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif adalah sikap perasaan, emosi, dan karakteristik moral, 

yang merupakan aspek-aspek penting perkembangan siswa.
22

 Karthwoohl, 

Bloom, dan Masia, mengembangkan ranah ini yang terdiri dari: 

                                                           
19

 Minim Haryati, Model dan Tehnik Penilaian pada Tingkat Satuan Pendidikan, 

Jakarta: Gaung Persada Press, 2007, h 22. 
20

 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, Alfabeta, Bandung, 2007. h. 

157 
21

 Uzer Usman,, Op,cit. h. 35 
22

 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, h. 81 
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1. Penerimaan (receiving), aspek ini mengacu pada kepekaan dan 

kesediaan menerima dan menaruh perhatian terhadap nilai tertentu, 

seperti kesedian menerima norma-norma disiplin yang berlaku di 

sekolah. 

2. Sambutan (responding), aspek ini mengacu pada kecenderungan 

memperlihatkan reaksi terhadap norma tertentu. Menunjukan 

kesediaan dan kerelaan untuk merespons, misalanya mulai berbuat 

sesuai tata tertib disiplin yang telah diterimanya. 

3. Menilai (valuing), aspek ini mengacu pada kecendengan menerima 

suatu norma tertentu , menghargai suatu norma, memberikan penilaian 

terhadap sesuatu dengan memposisikan diri sesuai dengan penilaian 

itu, dan mengikat diri pada suatu norma. Misalnya peserta didik telah 

memperlihatkan perilaku disiplin dari waktu ke waktu. 

4. Oraganisasi (Organization), aspek ini mengacu pada proses 

pembentukan konsep tentang suatu nilai-nilai dalam dirinya. Pada 

tahap ini seseorang mulai memilih nilai-nilai yang ia sukai misalnya, 

tentang norma-norma disiplin tersebut dan menolak disiplin-disiplin 

lain. 

5. Karakterisasi yaitu pembentukan pola hidup, aspek ini mengacu pada 

proses mewujudkan nilai-nilai pribadi sehingga merupakan watak, 

dimana norma itu tercermin dalam pribadinya.
23

 

 

 

 

                                                           
23

 Syaiful Sagala,Op,cit. h. 159 
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c. Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan (skill) 

dan kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan keterampilan, 

yakni: 

1) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tanpa di sadari) 

2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar 

3) Kemampuan perseptual, terinasuk didalanmya membedakan visual, 

membedakan auditif, motonis, dan lain-lain. 

4) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan 

ketepatan 

5) Gerakan-gerakan skill, mulai dan keterampilan sederhana sampai pada 

keterampilan yang kompleks 

6) Kemampuan yang berkenaan denan komunikasi non-dicursive seperti 

gerakan ekspresif dan interpretatif.
24

 

Hasil belajar yang dikemukakan diatas sebenarnya tidak berdiri 

sendiri, tetapi selalu berhubungan satu sama lain, bahkan ada dalam 

kebersamaan. Seseorang yang berubah tingkat kognisinya sebenarnya 

dalam kadar tertentu telah berubah pula sikap dan prilakunya.
25

 

 

 

 

                                                           
24

 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru Algesindo, 

Bandung, 2005, h. 54 
25

 Ibid, h.31 
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi 

berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dan dalam diri (internal) maupun 

dari luar diri (faktor eksternal) individu.
26

 

Faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan yang 

dimilikinya. Faktor kemampuan peserta didik besar sekali pengaruhnya 

terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti yang dikemukakan Clark bahwa 

hasil belajar peserta didik di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa 

dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan.
27

 

 

4. Penilaian Hasil Belajar 

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan 

pengajaran perlu dilakukan usaha atau tindakan penilaian atau evaluasi. 

Proses belajar mengajar adalah proses yang bertujuan. Tujuan tersebut 

dinyatakan dalam rumusan tingkah laku yang diharapkan dimiliki peserta 

didik setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya.
28

 

a) Fungsi penilaian hasil belajar 

Penilaian yang dilakukan terhadap proses belajar mengajar 

berfungsi sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran, dalam hal ini 

adalah tujuan instruktusional khusus. 

                                                           
26

 Abu Ahmadi, Psikologi Belajar, Rineka Cipta, Jakarta, 200.h.138 
27

 Nana Sudjana, Op. cit. h.39 
28

 IbId. h.111 
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2) Untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah 

dilakukan guru.
29

 

 

Dengan demikian fungsi penilaian dalam proses belajar mengajar 

bermanfaat ganda, yakni bagi peserta didik dan bagi guru. 

b) Tujuan penilaian hasil belajar 

Tujuan penilaian hasil belajar adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi tentang kemajuan peserta didik dalam upaya 

mencapai tujuan-tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar. 

2. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina 

kegiatan-kegiatan belajar peserta didik lebih lanjut, baik keseluruhan 

kelas maupun masing-masing individu. 

3. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik, menetapkan kesulitan-kesulitannya dan 

menyarankan kegiatan-kegiatan perbaikan. 

Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mendorong hasil belajar peserta didik dengan cara mengenal kemajuanya 

sendiri dan merangsangnya untuk melakukan upaya perbaikan. 

 

B. Metode Group to Group Exchange (GGE)  

Pembelajaran aktif merupakan induk pembelajaran dari model-model 

pembelajaran lain. Pembelajaran aktif atau active learning menuntun siswa untuk 

selalu aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran aktif juga mengharuskan 
                                                           

29
 IbId. h.112 
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pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student centered, sehingga 

aktivitas peserta didik lebih mendominasi dari pada aktivitas guru. Dengan 

demikian pembelajaran dengan menekankan keaktifan peserta didik akan lebih 

bermakna dan menjadikan pembelajaran lebih berkesan bagi peserta didik. 

Pembelajaran aktif secara sederhana didefiniskan sebagai metode pengajaran yang 

melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 

akif mengkondisikan agar peserta didik selalu melakukan pengalaman belajar yang 

bermakna dan senantiasa berpikir tentang apa yang dapat dilakukannya selama 

pembelajaran.
30

 

Sementara menurut Hisyam Zaini dkk pembelajaran aktif adalah suatu 

pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif.
31

 Peserta 

didik yang diajak untuk melakukan aktivitas, sehingga peserta didik secara aktif 

menggunakan otaknya untuk menemukan ide, menggali gagasan, dan 

memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran. Belajar secara aktif 

diperlukan oleh peserta didik untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam 

diri peserta didik, sehingga dengan memaksimalkan segala potensi yang ada dalam 

diri siswa maka hasil belajar peserta didik juga akan lebih maksimal. Ketika 

peserta didik hanya belajar secara pasif atau hanya menerima pembelajaran saja, 

ada kecenderungan pembelajaran itu mudah dilupakan, karena pembelajaran 

kurang berkesan dan lebih membosankan. 
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Tujuan dari pembelajaran aktif adalah memaksimalkan segala potensi yang 

ada dalam diri peserta didik, mengajak peserta didik untuk selalu aktif dalam 

pembelajaran, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. 

Pembelajaran aktif mengajak peserta didik untuk selalu ikut serta dalam 

pembelajaran. Sementara itu tugas guru dalam pembelajaran aktif yaitu sebagai 

fasilitator. Peran fungsional guru dalam pebelajaran aktif yang utama adalah 

sebagai fasilitator.
32

 Fasilitator merupakan seseorang yang membantu memberikan 

fasilitas pada peserta didik untuk belajar dan memiliki keterampilan keterampilan 

yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sebagai 

fasilitator, seorang guru harus menguasai segala aspek pembelajaran sehingga 

pembelajaran aktif dapat berjalan dengan lancar. 

Silberman dalam Raisul Muttaqien menyatakan bahwa salah satu metode 

pembelajaran aktif adalah metode Group to Group Exchange(GGE) atau 

pertukaran kelompok dengan kelompok.
33

 Metode tersebut mengajak peserta didik 

untuk saling mengajarkan antar kelompok. Jadi pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode pembelajaran aktif tipe GGE untuk meningkatan hasil 

belajar peserta didik. 

 

1. Pengertian Metode Group to Group Exchange (GGE)  

Metode Group to Group Exchange (GGE) atau yang dikenal dengan 

pertukaran kelompok dengan kelompok merupakan salah satu metode 
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pembelajaran aktif. Silberman dalam Dani Dharyani menyatakan metode GGE 

adalah memberikan tugas berbeda kepada para kelompok peserta yang 

kemudian setiap kelompok “mengerjakan” apa yang dipelajari kepada semua 

kelompok peserta.
34

 Metode GGE ini menuntut peserta didik untuk selalu 

aktif dalam pembelajaran, dan diminta untuk saling mengajarkan kepada 

sesama peserta didik. 

Prayogo dan Ayu Silviana juga mengemukakan bahwa metode GGE 

adalah Suatu format diskusi yang memberikan tugas-tugas yang berbeda 

diberikan kepada kelompok peserta didik yang berbeda.
35

 Metode GGE 

menuntut peserta didik untuk berfikir tentang apa yang peserta didik pelajari, 

memberi kesempatan berdiskusi atau bersosialisasi dengan teman, bertanya 

dan berbagi pengetahuan kepada teman lainnya. Metode GGE merupakan 

pembelajaran yang menerapkan langkah cepat, menyenangkan, mendukung 

dan menarik hati. 

Berdasarkan pengertian dari kedua ahli tersebut, metode GGE 

memiliki ciri khas membagikan tugas yang berbeda-beda tiap kelompoknya, 

kemudian kelompok ini dibagi secara heterogen agar terjadi keragaman pada 

setiap kelompok. Permasalahan atau tugas yang berbeda-beda pada setiap 

kelompok akan memberikan kesempatan untuk berinteraksi antar kelompok 
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untuk saling bertukar materi atau permasalahan yang diterimanya dan dituntut 

untuk menjelaskan kepada temannya tentang tugas yang diterimanya. 

2. Kelebihan Dan Kekurangan Metode Group to Group Exchange (GGE) 

a. Kelebihan Metode Group to Group Exchange (GGE) 

Menurut Prayogo dan Ayu Silviana kelebihan dari tujuan penggunaan 

metode GGE adalah memungkinkan peserta didik belajar lebih aktif serta 

melatih tanggung jawab dan kepemimpinan pada diri peserta didik, peserta 

didik juga akan termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar dan semua 

peserta didik akan memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman.
36

 

Kemudian dijelaskan juga bahwa melalui metode GGE peserta didik 

mampu berinteraksi secara terbuka, berdialog, dan intreaktif dibawah 

bimbingan guru dan tutor sebaya, sehingga peserta didik termotivasi untuk 

menguasai bahan ajar yang disajikan. 

b. Kekurangan Metode Group to Group Exchange (GGE) 

Kekurangan Metode Group to Group Exchange (GGE) merupakan 

pengintegrasian antara metode diskusi, tanya jawab dan pengajaran 

terhadap sesama teman saja, tetapi melatih peserta didik agar mampu 

bersosialisasi dengan teman lain dan saling bertukar pengalaman yang 

berbeda-beda untuk mencapai tujuan bersama. Metode GGE ini melibatkan 
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siswa aktif secara berkelompok yang heterogen, sementara guru sebagai 

fasilitator yang membimbing apabila ada kesalahan. 

3. Langkah-langkah Metode Group to Group Exchange (GGE)  

Langkah-langkah metode GGE menurut Silberman adalah sebagai berikut:
37

  

1) Pilihlah sebuah topik yang mencakup ide atau gagasan, kejadian, pendapat, 

konsep, pendekatan untuk ditugaskan. Sebelum pembelajaran dimulai, 

tentukanlah topik dan jumlah topik yang dapat digunakan oleh peserta didik 

untuk saling berdiskusi dan bertukar informasi. Sebelum memulai 

pembelajaran, hendaknya ditentukan terlebih dahulu topik atau materi yang 

dapat membuat peserta didik saling bertukar informasi. 

2) Bagilah peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah 

topik/tugas. Berikan waktu yang cukup kepada tiap kelompok untuk 

menyiapkan cara mereka mengerjakan topik yang ditugaskan.  

3) Setelah tahap persiapan telah selesai, mintalah kelompok untuk memilih satu 

juru bicara. Undang tiap juru bicara untuk menyampaikan hasil diskusi 

kepada kelompok lain.  

4) Setelah presentasi singkat selesai, doronglah peserta didik untuk bertanya 

kepada juru bicara atau memberikan pandangan mereka  sendiri. Anggota 

kelompok lain dari kelompok juru bicara diberika kesempatan untuk 

menjawab.  

5) Lanjutkan sisa presentasi untuk kelompok lainnya agar setiap kelompok 

memberikan informasi dan merespon pertanyaan juga komentar dari peserta 

lain.  

6) Lakukanlah evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan 

terutama terhadap materi atau topik pembelajaran yang dipelajari.  

Dari langkah-langkah tersebut, dapat diberikan variasi yaitu :  

1) Perintahkan kelompok untuk melakukan pembahasan secara menyeluruh 

sebelum melakukan presentasi  

2) Gunakan format disukusi panel untuk tiap presentasi kelompok.  

Semantara itu, Rosmaini dkk menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan 

metode GGE yang diintegrasikan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut:  

1) Guru menyampaikan informasi secara singkat  

2) Peserta didik diminta untuk duduk dalam kelompok masing-masing  
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3) Guru memerintahkan pada setiap perwakilan kelompok untuk mengambil 

LKS tentang topik yang akan dikerjakan sesuai dengan jumlah anggota 

kelompoknya  

4) Peserta didik mempelajari dan mengerjakan soal-soal dalam LKS dengan 

kelompok masing-masing sesuai pembagian tugas yang telah diberikan 

guru. 2 kelompok membahas tentang topik I, 2 kelompok membahas topik 

II, 2 kelompok lainnya membahas topik III. Guru membimbing dan 

mengarahkan peserta didik tiap-tiap kelompok dalam menyelesaikan topic 

yang akan dipresentasikan  

5) Setelah setiap kelompok selesai mengerjakan LKS, anggota dari 2 

kelompok yang membahas topik I, kelompok dengan topik II dan kelompok 

yang membahas topik III akan di undi oleh guru untuk menentukan siapa 

yang akan menjadi juru bicara dari masing-masing topic yang berbeda  

6) Guru memerintahkan juru bicara dari kelompok yang membahas topik I 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya  

7) Kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan 

mengajukan pertanyaan tentang topik I yang sedang disajikan. Anggota lain 

dari kelompok penyaji berkesempatan untuk memberikan tanggapan  

8) Guru memerintahkan juru bicara dari kelompok yang membahas topik II 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain berkesempatan 

memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan. Anggota kelompok 

penyaji berkesempatan untuk memberikan tanggapan. Kegiatan seperti ini 

juga akan dilakukan oleh kelompok yang membahas topik III.
38

 

 

 Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka langkah-langkah metode 

GGE yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Menyampaikan materi pembelajaran secara singkat  

2) Menentukan beberapa tugas atau topik yang akan dibagikan kepada peserta 

didik  

3) Membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan 

banyaknya topik yang akan dibagikan  
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4) Memberikan tugas atau topik kepada setiap kelompok,dimana tiap 

kelompok menerima topik yang berbeda-beda dengan kelompok lain.  

5) Meminta tiap kelompok untuk berdiskusi dan mengerjakan atau 

mempelajari topik yang telah diterima. Berikan waktu untuk mereka 

berdiskusi dan mengerjakan topik tersebut  

6) Mengundi untuk menentukan juru bicara masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.  

7) Meminta juru bicara melakukan presentasi di depan kelas. Sementara 

kelompok lain memperhatikan informasi yang dipresentasikan.  

8) Memberi kesempatan kelompok lain selain kelompok presenter untuk 

bertanya tentang topik yang dipresentasikan. 

9) Memberi kesempatan kelompok presenter memberikan tanggapan atau 

jawaban atas pertanyaan yang diberikan, namun yang menjawab adalah 

anggota kelompok presenter selain juru bicara.  

10) Melakukan pembahasan jalannya presentasi dan membahas materi atau 

topik yang telah dipresentasikan bersama peserta didik.  

 

C. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan mata pelajaran wajib di 

Sekolah Dasar (SD). IPS di SD adalah pengintegrasian atau penggabungan 

dari berbagai cabang ilmu sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai 
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cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, dan budaya.
39

 

Sapriya menyatakan bahwa IPS merupakan nama mata pelajaran yang 

berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, 

humaniora, sains, bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. 

Mempelajari IPS berarti mempelajari cabang-cabang ilmu sosial dan segala 

permasalahan sosial kehidupan secara keseluruhan yang tergabung menjadi 

satu pelajaran yaitu IPS.
40

 

Arnie Fajar juga menjelaskan bahwa IPS adalah mata pelajaran yang 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial dan kewarganegaraan.
41

 Dari beberapa pendapat 

para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa IPS di SD adalah mata pelajaran 

yang mengintegrasikan berbagai cabang-cabang ilmu sosial seperti sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya dan segala aspek 

permasalahan atau isu sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2. Tujuan Pengajaran IPS di SD 

Berdasarkan Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 tujuan IPS di 

Sekolah Dasar (SD) adalah sebagai berikut :  

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya 
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b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial  

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanuasiaan  

d. Memilki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.  

  

Selain itu Trianto
42

 berpendapat bahwa tujuan IPS adalah untuk mendidik 

dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri 

sesuai bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya, serta berbagai bekal siswa 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian 

pembelajaran IPS dalam penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

pengetahuan atau konsep-konsep, keterampilan dalam memecahkan suatu 

permasalahan dan mengembangkan sikap sosial sebagai bekal siswa untuk 

terjun dalam lingkungan sosial masyarakat. 

 

3. Materi IPS  di SD kelas V 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang diajarkan di Sekolah Dasar (SD) 

terdiri atas kajian tentang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya dan segala aspek permasalahan atau isu 

sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hampir segala aspek kehidupan 

sosial dipelajari didalam pembelajaran IPS, maka dari itu materi IPS dapat 

dikatakan cukup luas dan banyak untuk dipelajari. 
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Arnie fajar mengemukakan lima ruang lingkup mata pelajaran IPS SD, 

yaitu : (a) Sistem Sosial dan Budaya; (b) Manusia, tempat dan lingkungan; (c) 

Perilaku ekonomi dan kesejahteraan; (d) Waktu, berkelanjutan dan perubahan; 

(e) Sistem berkebangsaan dan bernegara
43

 

Berdasarkan silabus yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Soaial (IPS) untuk kelas 

V SD semester genap adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2 

Materi Mata Pelajaran IPS untuk Semester 2 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia  

2.1 Mendeskripsikan perjuangan para 

tokoh pejuang pada masa penjajahan 

Belanda dan Jepang.  

2.2  Menghargai jasa dan peranan tokoh 

perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia  

2.3  Menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan 

kemerdekaan.  

2.4  Menghargai perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan 

kemerdekaan  

Sumber: Dokumentasi silabus guru IPS kelas V SDN 2 Kembahang
44

 

 

Dalam penelitian ini materi IPS kelas V SD Negeri 2 Kembahang Batu 

Brak Kabupaten Lampung Barat diambil berdasarkan Standar Kompetensi : 

Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kompetensi Dasar : 2.3 Menghargai 
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jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan dan 2.4 

Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. Materi 

Pokok Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Perjuangan Mempertahankan 

Kemerdekaan. Berdasarkan KD yang telah ditentukan, maka akan diturunkan 

menjadi indikator-indikator, dimana indikator-indikator ini menjadi acuan dalam 

menyusun kisi-kisi intrumen tes prestasi belajar IPS peserta didik. Adapun 

indikator untuk setiap KD adalah sebagai berikut: 

KD 2.3 :  

a. Menyebutkan peristiwa penting sekitar Proklamasi kemerdekaan. 

b. Menjelaskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekitar Proklamasi.  

c. Menyebutkan peran tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Proklamasi.  

d. Menjelaskan tentang peran tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Proklamasi. 

e. Memberikan contoh cara menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan.  

KD 2.4 :  

a. Menyebutkan peristiwa penting dalam mempertahankan kemerdekaan. 

b. Menjelaskan peristiwa penting dalam mempertahankan kemerdekaan.  

c. Menyebutkan beberapa tokoh dan perannya dalam mempertahankan 

kemerdekaan.  

d. Menjelaskan peranan tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan.  

e. Menyebutkan contoh cara menghargai jasa-jasa tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan.  
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D. Keterkaitan Metode Group To Group Exchange (GGE) Dengan Hasil Belajar 

pada mata pelajaran IPS. 

Metode pembelajaran aktif tipe Group to Group Exchange (GGE) 

merupakan metode pembelajaran aktif yang termasuk dalam pengajaran antar 

sesama teman. Metode ini mengajak peserta didik untuk aktif dan menguasai 

pembelajaran dengan baik. Penguasaan materi pembelajaran yang baik akan 

menjadikan prestasi belajar siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya, yang 

dibuktikan dengan hasil tes prestasi belajar siswa. 

Selanjutnya, Metode ini mengajak siswa untuk saling berinteraksi dan 

berdiskusi dengan teman lain, melatih tanggung jawab dan kepemimpinan pada 

diri siswa, dengan kegiatan tersebut menuntut siswa untuk memiliki sikap paduli 

sosial. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode ini sikap peduli sosial akan 

telihat labih baik dari sebelumnya. 

 

E. Penelitian yang Relevan  

Dalam mempersiapkan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mempelajari 

beberapa buku hasil karya para pakar pendidikan dan juga skripsi yang terkait 

dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan penelitian sebagai pembuktian empirik 

atas teori-teori pendidikan yang telah mereka kemukakan. 

Terdapat beberapa penelitian yang dapat menguatkan teori tentang metode 

pembelajaran aktif tipe Group To Group Exchange (GGE). 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Okta Dwi Arini, Raka Rasana, dan Suarni 

tentang “Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Group to Group 
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Exchange(GGE) terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas V SD N 

Kotaagung.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Hasil belajar siswa yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe GGE 

dengan mean (M) = 36,82 termasuk dalam kategori tinggi, 2) Hasil belajar 

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional dengan mean (M) = 28,2 

termasuk dalam kategori sedang, 3) Terdapat perbedaan hasil belajar secara 

signifikan antara kelompok siswa yang belajar menggunakan strategi 

pembelajaran aktif tipe GGE dengan kelompok siswa yang belajar 

menggunakan pembelajaran konvensional. Kelompok siswa yang 

menggunkan strategi pembelajaran aktif tipe GGE menunjukkan Hasil belajar 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok siswa yang belajar 

menggunakan pembelajaran konvensional.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Atma Murni, Nurul Yusra T, dan Titi Solfitri 

tentang “Penerapan Metode Belajar Aktif Tipe Groupto Group Exchange 

(GGE) untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas X IPS 1 

MAN Model Bandar Lampung.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan metode pembelajaran aktif tipe GGE bisa meningkatkan hasil 

pembelajaran siswa dalam mencapai KKM matematika. Pada ulangan harian 

pertama siswa yang mencapai KKM sebesar 66,6% dan di ulangan harian 

kedua meningkat menjadi 75,8%.  
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F. Kerangka Pikir  

Pembelajaran aktif merupakan suatu model pembelajaran yang mengajak 

peserta didik untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Metode dalam pembelajaran 

aktif sangatlah beragam, salah satunya adalah metode Group to Group Exchange 

(GGE). Metode GGE ini mengajak peserta didik secara aktif mengajarkan antar 

sesama teman atau saling berdiskusi dan bersosialisasi, serta menuntut peserta 

didik untuk menguasai materi pembelajaran. Metode GGE dapat diterapkan di 

kelas tinggi yang aktif, lincah dan selalu ingin belajar, serta mulai melakukan 

sosialisasi yang lebih luas. 

Pembelajaran yang menggunakan metode GGE, setiap kelompok diberikan 

materi yang berbeda-beda. Materi ini untuk dipelajari secara bersama-sama pada 

setiap kelompoknya. Peserta didik dituntut untuk menguasai materi yang diterima 

dan menggali informasi yang kelompok lain miliki. Penguasaan materi dan 

menggali informasi menjadikan peserta didik memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang lebih baik, sehingga hal ini menjadikan hasil belajar peserta 

didik meningkat. 

Metode GGE juga mengharuskan peserta didik untuk saling berdiskusi dan 

bersosialisasi serta berinteraksi dengan teman dalam kelompoknya, maupun teman 

dikelompok lain. Didalam diskusi peserta didik diharapkan untuk saling bertukar 

pendapat dan saling membantu antar teman. Peserta didik juga diharapkan dapat 

menghargai juru bicara saat melakukan presentasi di depan kelas. Oleh karena itu, 

metode GGE dapat meningkatkan hasil berlajar peserta didik dalam pembelajaran. 

 



 

34 
 

G. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan uraian kajian pustaka di atas, hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah Penggunaan metode GGE dapat meningkatkan hasil belajar 

pada mata pelajaran IPS siswa kelas V SD Negeri 2 Kembahang Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) Kolaboratif. Suharsimi Arikunto, mengemukakan bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 

kelas secara bersama.
45

 Tujuannya adalah perbaikan kinerja dalam pembelajaran 

agar hasil pembelajaran dapat meningkat. Kolaboratif maksudnya diperlukan 

hadirnya suatu kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti atasan, sejawat, kolega, 

mahasiswa dan sebagainya.
46

 Hal ini berarti peneliti berkerjasama dengan guru 

kelas V SD Negeri 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dalam 

melaksanakan penelitian. Guru sebagai pelaksanaan tindakan sementara peneliti 

sebagai observer. 

 

B. Model Penelitian  

Peneliti menggunakan model Kemmis & Mc Taggart dalam penelitian ini. 

Hal ini dikarenakan model Kemmis & Mc Taggart merupakan pengembangan 

dari konsep dasar yang diperkenalkan Kurt Lewin.
47

 Komponen pokok dalam 

                                                           
45

 Suharsimi Arikunto, dkk. (2011). Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi 

Aksara.h.3 
46

 Trianto. (2011). Panduan Lengkap Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research). Jakarta: Prestasi Pustakarya.h.26 
47

 Wijaya Kusumah dan Dedi Dwitagama. (2010). Mengenal Penelitian Tindakan 

Kelas. Jakarta: Indeks.h.20 
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model Kemmis & Mc Taggart yaitu perencanaan (planning), tindakan (action) 

dan pengamatan (observing), refleksi (reflecting). Dalam model Kemmis & Mc 

Taggart komponen tindakan dan pengamatan menjadi satu kesatuan. Hal tersebut 

dikarenakan komponen tersebut dilaksanakan pada waktu yang sama. 

Adapun model dan penjelasan unttuk masing-masing tahap sebagai mana 

model yang dipakai oleh Hopkins adalah sebagai berikut: Sebagaimana gambar 

berikut: .
48

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut model ini dalam satu siklus terdiri dari empat tahapan kemudian 

dapat dilakukan dalam beberapa siklus hingga mencapai suatu peningkatan. 

                                                           
48

 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 

hlm. 104. 
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Dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa siklus dengan tahapan sebagai 

berikut:  

a. Perencanaan  

Pada proses perencanaan, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut:  

1) Peneliti berkolaborasi dengan guru untuk menentukan materi yang akan 

diajarkan sebagai bahan penelitian. 

2) Peneliti bekolaborasi dengan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang didalamnya memuat langkah-langkah metode 

Group to Group Exchange (GGE) dan menjelaskan kepada guru mengenai 

langkah-langkah metode tersebut.  

3) Peneliti mempersiapkan media dan Lembar Kerja peserta didik (LKS) yang 

akan digunakan dalam pembelajaran.  

4) Peneliti mempersiapkan lembar observasi guru, observasi peserta didik dan 

perlengkapan lainnya yang mendukung terlaksananya tindakan.  

 

b. Tindakan dan pengamatan  

Tindakan merupakan penerapan metode Group to Group Exchange 

(GGE) dalam kegiatan pembelajaran yang telah disusun dalam RPP. 

Penelitian ini adalah penelitian kolaboratif, dimana guru yang melaksanakan 

pembelajaran menggunakan metode GGE. Sebelum guru menerapkan GGE 

dalam pembelajaran, peneliti memberikan semacam penjelasan untuk 

menyamakan persepsi kepada guru tentang langkah-langkah GGE. Dalam 

penelitian ini peneliti sebagai pengamat terhadap jalannya tindakan dan 
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dibantu oleh 3 observer lain. Pengamatan dilakukan terhadap guru dan peserta 

didik pada saat tindakan berlangsung menggunakan lembar observasi. Peneliti 

sebagai observer melakukan pengamatan terhadap penggunaan metode GGE 

yang diterapkan oleh guru kemudian peneliti melakukan pengamatan terhadap 

hasil belajar peserta didik. Adapun langkah-langkahnya penerapan metode 

GGE dalam pembelajaran sebagai berikut: 

1) Menyampaikan materi pembelajaran secara singkat  

2) Menentukan beberapa tugas atau topik yang akan dibagikan kepada 

peserta didik  

3) Membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan 

banyaknya topik yang akan dibagikan  

4) Memberikan tugas atau topik kepada setiap kelompok, dimana tiap 

kelompok menerima topik yang berbeda-beda dengan kelompok lain.  

5) Meminta tiap kelompok untuk berdiskusi dan mengerjakan atau 

mempelajari topik yang telah diterima. Berikan waktu untuk mereka 

berdiskusi dan mengerjakan topik tersebut  

6) Mengundi untuk menetukan juru bicara masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.  

7) Meminta juru bicara melakukan presentasi di depan kelas. Sementara 

kelompok lain mencatat atau merangkum informasi yang dipresentasikan.  

8) Memberi kesempatan kelompok lain selain kelompok presenter untuk 

bertanya tentang topik yang dipresentasikan.  
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9) Memberi kesempatan kelompok presenter memberikan tanggapan atau 

jawaban atas pertanyaan yang diberikan, namun yang menjawab adalah 

anggota kelompok presenter selain juru bicara. Sehingga semua anggota 

mendapat kesempatan untuk menjelaskan kepada kelompok lain.  

10) Melakukan evaluasi jalannya presentasi dan membahas materi atau topik 

yang telah dipresentasikan bersama peserta didik. 

Selain melakukan pengamatan, peneliti juga melakukan dokumentasi 

yang berupa pegambilan foto terhadap proses pembelajaran atau saat tindakan 

berlangsung. 

c. Refleksi  

Refleksi merupakan pembahasan terkait tindakan yang telah 

diaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah tindakan telah 

sesuai dengan langkah yang ditentukan atau belum. Refleksi dilakukan oleh 

guru dan peneliti untuk membahas jalannya tindakan yang dilakukan. Hasil 

refleksi sebagai acuan dalam melakukan perbaikan tindakan di siklus 

selanjutnya. 

 

 

 

C. Subjek Penelitian  

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V SD 

Negeri 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tahun ajaran 

2016/2017 dengan jumlah 26 peserta didik yang dibagi menjadi 8 siswa laki-laki 

dan 18 peserta didik perempuan. 
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D. Tempat Dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kelas V SD Negeri 2 Kembahang Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat pada mata pelajaran IPS yang dilaksanakan pada 17 

November 2016 sampai 17 Desember 2016. 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes, 

observasi, dan dokumentasi. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah suatu tanya jawab lisan, dimana dua orang atau 

lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain 

dan mendengarkan dengan telinganya sendiri.
49

 Berdasarkan pengertian diatas 

jelas bahwa metode interview merupakan metode untuk memperoleh data 

dengan cara melakukan komunikasi secara langsung antar dua orang atau 

lebih dan dilakukan secara lisan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara 

(Interview) bebas terpimpin untuk mewawancarai langsung guru IPS tentang 

metode yang digunakannya dalam pembelajaran dan ditujukan juga kepada 

Kepala Sekolah untuk mendapatkan data berkenaan dengan kondisi obyektif 

sekolah. 

 

 

                                                           
 49 Kartini kartono.(2006) Pengaruh Metodologi Riset Sosia., Bandung : 

Alumni.h.171 
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2. Tes  

Tes merupakan seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada 

seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang 

dijadikan penetapan skor angka.
50

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

tes untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Tes diberikan diakhir 

pembelajaran sebagai evaluasi pemebelajaran.  

3.  Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan 

alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti.
51

 Peneliti 

menggunakan teknik observasi untuk mengamati jalannya pembelajaran. 

Observasi digunakan untuk mengamati peserta didik dan aktivitas guru dalam 

pembelajaran dengan menggunakan metode GGE. 

 

4. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengambil data-data yang berupa 

dokumen penelitian. Pada penelitian ini dokumen yang diambil berupa foto 

sebagai gambaran proses penelitian yang dilakukan peneliti. 
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F. Instrumen Penelitian  

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian. Instrumen pengumpul data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
52

 Sesuai dengan langkah 

pengembangan instrumen yang dikemukakan oleh Sugiyono, maka langkah 

pengembangan instrumen dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengkaji teori-

teori tentang variabel metode GGE dan prestasi belajar IPS.
53

 Kemudian 

menentukan indikator setiap variabel. Dari indikator tersebut dijabarkan butir-butir 

pernyataan atau pertanyaan yang operasional. Selanjutnya, kesemuanya itu 

dijadikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang 

diteliti. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa 

besar penggunaan metode GGE dapat meningkatkan hasil belajar pada mata 

pelajaran IPS peserta didik kelas V SD Negeri 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat. 

1. Soal tes hasil belajar IPS  

Soal tes digunakan untuk mengukur hasil belajar IPS peserta didik kelas V SD 

N 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Tes berupa soal pilihan 

ganda sebanyak 10 soal dan 5 soal uraian yang diberikan disetiap akhir siklus. 
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Berikut disajikan alur pengembangan instrumen soal tes hasil belajar IPS yang 

digunakan dalam penelitian ini:  

a. Mengkaji teori hasil belajar IPS  

Pada penelitian ini mengkaji tentang mata pelajaran IPS hingga hasil 

belajar. Selanjutnya didapatkan definisi operasional variabel hasil belajar 

IPS. Definisi operasional variabel untuk prestasi belajar IPS untuk penelitian 

ini adalah nilai yang diperoleh peserta didik setelah melaksanakan proses 

pembelajaran menggunakan metode GGE dalam waktu tertentu 

menggunakan tes evaluasi yang mencakup ranah kognitif yang didalamnya 

meliputi pengetahuan dan pemahaman pada Kompetensi Dasar 2.3 

Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 

dan 2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan.  

b. Menentukan Indikator  

Setelah mengkaji teori, kemudian didapatkan indikator yang 

diturunkan dari SK dan KD pembelajaran IPS. Adapun indikator-indikator 

tersebut yaitu:  

KD 2.3 :  

1) Menyebutkan peristiwa penting sekitar Proklamasi kemerdekaan. 

2) Menjelaskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekitar 

Proklamasi.  

3) Menyebutkan peran tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Proklamasi.  
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4) Menjelaskan tentang peran tokoh-tokoh penting dalam peristiwa 

Proklamasi.  

5) Memberikan contoh cara menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan.  

 

KD 2.4 :  

1) Menyebutkan peristiwa penting dalam mempertahankan kemerdekaan. 

2) Menjelaskan peristiwa penting dalam mempertahankan kemerdekaan.  

3) Menyebutkan beberapa tokoh dan perannya dalam mempertahankan 

kemerdekaan.  

4) Menjelaskan peranan tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan.  

5) Menyebutkan contoh cara menghargai jasa-jasa tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan.  

c. Membuat instrumen soal tes hasil belajar IPS  

Selanjutnya dibuatlah soal tes untuk mengukur hasil belajar pada mata 

pelajaran IPS peserta didik kelas V.  

d. Uji validitas dan reliabilitas instrumen  

Instrumen soal tes hasil belajar IPS yang digunakan dalam penelitian ini 

divalidasi dengan melakukan expert judgement kepada dosen ahli.  

 

2.  Lembar observasi  

Lembar observasi merupakan alat yang digunakan untuk mengamati proses 

yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun bentuk lembar 

observasi tersebut sebagai berikut:  

a. Lembar observasi penerapan metode Group to Group Exchange (GGE)  
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Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati pelaksanaan metode 

GGE oleh guru dalam pembelajaran IPS kelas V SD N 2 Kembahang Batu 

Brak Kabupaten Lampung Barat. Butir pengamatan berdasarkan langkah-

langkah metode GGE yang akan digunakan. Lembar observasi ini 

menggunakan cara memberikan tanda check (√) pada pilihan “ya” atau 

“tidak” pada kolom yang tersedia. Berikut disajikan alur pengembangan 

instrumen lembar observasi penerapan metode GGE dalam pembelajaran 

IPS:  

1) Mengkaji teori metode GGE  

Teori metode GGE yang dikaji dalam penelitian ini mencakup 

pengertian pembelajaran aktif, pengertian metode GGE hingga 

langkah-langkah metode GGE yang diterapkan dalam tindakan. Dari 

kajian teori tersebut didapatkan definisi operasioal variabel untuk 

metode GGE yaitu pengintegrasian antara metode diskusi, tanya jawab 

dan pengajaran terhadap sesama teman serta melatih peserta didik agar 

mampu bersosialisasi dengan teman lain dan saling bertukar 

pengalaman yang berbeda- beda untuk mencapai tujuan bersama.  

2) Menentukan indikator metode GGE  

Setelah melakukan kajian terhadap teori metode GGE, dilanjutkan 

dengan menentukan indikator metode GGE. Dalam penelitian ini 

indikator metode GGE adalah langkah-langkah metode GGE yang 

diterapkan dalam tindakan. Adapun langkah-langkah metode GGE 

sebagai berikut:  
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a) Menyampaikan materi pembelajaran secara singkat  

b) Menentukan beberapa tugas atau topik yang akan dibagikan 

kepada peserta didik  

c) Membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai 

dengan banyaknya topik yang akan dibagikan  

d) Memberikan tugas atau topik kepada setiap kelompok,dimana tiap 

kelompok menerima topik yang berbeda-beda dengan kelompok 

lain.  

e) Meminta tiap kelompok untuk berdiskusi dan mengerjakan atau 

mempelajari topik yang telah diterima. Berikan waktu untuk 

mereka berdiskusi dan mengerjakan topik tersebut  

f) Mengundi untuk menentukan juru bicara masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas.  

g) Meminta juru bicara melakukan presentasi di depan kelas. 

Sementara kelompok lain memperhatikan informasi yang 

dipresentasikan.  

h) Memberi kesempatan kelompok lain selain kelompok presenter 

untuk bertanya tentang topik yang dipresentasikan.  

i) Memberi kesempatan kelompok presenter memberikan tanggapan 

atau jawaban atas pertanyaan yang diberikan, namun yang 

menjawab adalah anggota kelompok presenter selain juru bicara.  
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j) Melakukan pembahasan jalannya presentasi dan membahas materi 

atau topik yang telah dipresentasikan bersama peserta didik.  

3) Membuat instrumen observasi penerapan GGE  

Selanjutnya adalah menyusun instrumen obervasi metode GGE yang 

diterapkan oleh guru dalam tindakan.  

4) Uji validitas dan reliabilitas instrumen  

Uji validitas dan reliabilitas untuk instrumen observasi penerapan GGE oleh 

guru dengan melakukan expert judgement kepada dosen ahli. 

 

G.  Analisis Data Penelitian  

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, 

baik secara deskriptif kualitatif maupun deskriptif kuantitatif.  

1. Analisis tes hasil belajar peserta didik  

Tes digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar IPS peserta 

didik kelas V SD N 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Tes 

berjumlah 15 soal dengan rincian 10 soal berbentuk pilihan ganda dengan 

empat alternatif jawaban dimana setiap soal skornya 1 serta 5 soal uraian 

dengan masing-masing soal skornya 3. Tes hasil belajar diberikan di akhir 

siklus dan hasilnya akan dibandingkan antara tes siklus pertama dan tes siklus 

selanjutnya, apabila ada peningkatan nilai peserta didik, maka dapat dikatakan 

ada peningkatan hasil belajar peserta didik. Tes prestasi belajar dianalisis 

menggunakan deskriptif kuantitatif dengan mencari nilai setiap peserta didik 
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dan mencari presentase keberhasilan dalam satu kelas. Cara menghitung nilai 

setiap peserta didik menurut Purwanto adalah:
54

 

Nilai= Skor yang diperoleh x Skala 

 Skor maksimum 

 

Skala yang dimaksud adalah angka 100 sebagai konversi penilaian menjadi 

puluhan. 

 

Cara menghitung presentase ketuntasan belajar: 

Persentase  =    banyaknya siswa yang tuntas     x100% 

          banyaknya siswa dalam satu kelas 

 

2.  Analisis lembar observasi  

a. Observasi aktivitas guru  

 Observasi aktivitas guru ini mengamati kesesuaian aktivitas guru dalam 

mengajar menggunakan metode GGE dengan RPP yang telah disusun. 

Lembar observasi terhadap aktivitas guru dianalisis secara deskriptif 

kualitatif.  

b. observasi aktivitas peserta didik 

 Observasi aktivitas peserta didik ini mengamati kesesuaian aktivitas 

peserta didik dalam proses pembelajaran menggunakan metode group to 

group exchange dengan RPP yang teah disusun. 

 

H. Indikator Keberhasilan  

Penelitian ini dikatakan berhasil jika memenuhi indikator keberhasilan 

sebagai berikut : “Adanya peningkatan hasil belajar IPS dengan persentase 
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ketuntasan sekurang-kurangnya 80% dari jumlah siswa memiliki nilai ≥ KKM 

yaitu 73”. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat 

Berdirinya SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 

pada tahun 1994, dan berdirinya SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat sebagai sekolah dasar yang berbekal ilmu pendidikan dan akta 

notaris sekolah dasar yang telah didapat oleh pemerintah kabupaten.  

Hal ini selain untuk membendung masuknya pengaruh pendidikan 

juga sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam rangka menyukseskan 

program belajar, sekaligus untuk membantu warga sekitar dan mendidik anak-

anak yang berbasiskan pendidikan, karena pada saat itu Sekolah Dasar yang 

ada hanya masih sedikit dan sangat jauh. 

Sampai saat ini izin oprasional yang digunakan pada sekolah tersebut 

masih dibawah naungan Kementrian Pendidikan. Tujuan utamanya adalah 

menyediakan layanan pendidikan sekolah yang unggul dan berwawasan di 

Lampung Barat, pada saat memberikan bimbingan kepada peserta didik selalu 

mengembangkan kreativitas dan kecerdasan serta menanam nilai-nilai yang 

berwawasan sedini mungkin, yang insyaallah akan menjadi anak yang 

beriman dan bertaqwa serta cerdas dan trampil dan berakhlak mulia. 

1. Visi dan Misi SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 



 

51 
 

a. Visi 

“Terwujutnya peserta didik yang berkualitas, terampil, mandiri, 

sehat dan berakhlak mulia yang dijiwai oleh nilai-nilai 1 budaya dan 

karakter bangsa“. 

b. Misi 

1) Memujutkan kegiatan IMTAQ sebagai karakter keperibadian 

mulia Mewujudkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. 

2) Menjadikan kegiatan extrakulikuler sebagai wahana untuk 

mengembangkan bakat dan minat siswa. 

3) Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman 

4) Membangkitkan, memupuk dan mengembangkan kreatifitas siswa 

/ guru melalui bidang seni budaya, keterampilan dan ilmu 

pengetahuan 

5) Membudayakan 5S yaitu Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan 

Santun. 

 

2. Letak Geografis SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

Lokasi penelitian adalah di SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat, berdiri di atas tanah status milik sendiri yang terletak di 

Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, dengan luas tanah 

2650m2, berada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas bersuku 
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lampung. Lokasi sekolah ini berada di pinggir jalan raya transportasi yang 

dapat digunakan adalah kendaraan pribadi. 

Tabel 3 

Identitas Sekolah 

 

1 Nama Sekolah SDN 2 Kembahang 

2 Alamat Sekolah  

 a. Jalan Raya Kembahang 

 b. Kelurahan/Desa Kembahang 

 c. Kecamatan BatuBrak 

 d. Kabupaten/Kota Lampung barat 

 e. Provinsi Lampung 

 f. KodePos 34572 

 g. No. Telepon/HP 085279699199  

 h.   Fax  - 

 a. E-mail sdn2.kembahang@gmail.com 

3 Tahun Operasional 1994 

4 Status Tanah Milik Sendiri 

5 Tegangan/DayaListrik R2 Volt, 900 Watt 

6 Nama Bank BPD LAMPUNG 

 a. No. Rekening 384.03.04.00977.2 

 a. AtasNama SDN 2 KEMBAHANG 

 b. No. NPWP 005740261326000 

7 LuasLahan 2650
2
 

Sumber: Dokumentasi profil SDN 2 Kembahang
55

 

 

                                                           
55

 Sumber: Dokumentasi profil SDN 2 Kembahang 
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3. Struktur dan Organisasi SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung 

Barat. 

Stuktur kepengurusan SDN 2 Kembahang 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

4. Statistik Sarana dan prasarana SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat  

Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung, pelaksana 

kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar akan kurang maksimal jika 

sarana dan prasarananya kurang mendukung. Apabila pembelajaran di SD 

harus menggunakan metode, strategi dan media pendukung seperti media 

pembelajaran, tempat dan fasilitas pendukung lainnya. Sarana dan prasarana 

yang dimiliki oleh SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 

dapat dilihat pada table berikut : 

Kepala Sekolah  

 

 

Bendahara 

 

Sekertaris 

 

Guru Kelas 

Wakil Kepala Sekolah  

 

 

Siswa 
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Tabel 4 

Keadaan Sarana dan Prasarana Gedung 

SDN 2 Kembahang 

 

No Nama Ruang Jumlah 

1 Ruang Kepala Sekolah  1 ruang 

2 Ruang kelas  6 ruang 

3 Ruang guru  1 ruang 

4 Ruang UKS 1 ruang 

5 Gudang 1 ruang 

6 Kamar mandi/wc guru 1 ruang 

7 Kamar mandi/wc murid 1 ruang 

8 Dapur 1 ruang 

9 Ruang perpustakaan 1 ruang 

10 Ruang sholat 1 ruang 

11 Kantin 1 ruang 

 

Tabel 5 

Data Sarana dan Prasarana SDN 2 Kembahang 

 

No Nama Barang Keterangan 

1 Meja Murid 150 buah 

2 Kursi Murid 150 buah 

3 Karpet 4 buah 

4 Meja Guru 8 buah 

5 Kursi Guru 8 buah 

6 Papan Tulis 7 buah 

7 Penghapus Papan Tulis 7 buah 

8 Mistar Panjang 7 buah 

9 Sapu Ijuk 7 buah 



 

55 
 

10 Sapu Lidi 6 buah 

11 Lap Pel 7 buah 

12 Ember Besar 6 buah 

13 Serok Sampah 6 buah  

14 Keranjang Sampah 6 buah 

15 Ember Cuci Tangan 7 buah  

16 Lap Tangan 7 buah 

17 Gayung 7 buah 

18 Pengukur Tinggi Badan 1 buah 

19 Timbangan 1 buah 

20 Kotak P3K 1 buah 

21 Pengeras Suara 1 prangkat 

22 Lemari Buku 3 buah 

23 Lemari Piala 1 buah 

24 Loker murid 3 buah 

25 Dispenser  1 buah 

26 Galon Air mineral  1 buah 

27 Rak sepatu  3 buah 

28 Keset 6 buah 

29 Jam dinding 7 buah 

 

SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dalam 

meningkatkan pelayanan pendidikan dan kualitas pembelajaran yang ditujukan 

kepada peserta didik, dalam hal ini terus berusaha meningkatkan dan 

memperbaiki diri dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya pengelola. 

SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat diharapkan 

memberikan mutu lulusan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan orang 
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tua, karena itu peningkatan kualitas pendidiknya terus menerus ditingkatkan, 

salah satunya mengikut sertakan guru-guru mengikuti pendidikan lanjutan 

kependidikan seperti kuliah sarjana 

Tenaga pendidik dan Kependidikan sebagai berikut 

a. Guru tetap (PNS)     : orang ( 4 S1 ) (  5<S1) 

b. Guru tidak tetap (Honor)    : orang ( 1 S1 ) (0 <S1) 

c. Tenaga Pengajar bidang Kesenian  : 1 Orang 

d. Staf tata Usaha     : 1 orang 

e. Staf Perpustakaan     : 2 Orang 

f. Staf Kebersihan     : 1 Orang 

Jumlah Keseluruhan    : 15 orang 

Berdasarkan data diatas dapat dipahami dapat dipahami tenaga 

pendidikan guru SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 

sangat bervariasi. Namun dengan bervariasinya pendidikan tersebut justru 

saling melengkapi dan untuk menyatukan ide untuk meningkatkan layanan 

pendidikan di SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

 

5. Jumlah Siswa dalam 5 (lima) tahun terahir di SDN 2 Kembahang Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat. 

Tabel 6 

Jumlah siswa dalam 5 tahun terakhir 

 

Tahun 
Kelas 

Jml Keterangan 
I II III IV V VI 

2011/2012 13 17 17 24 16 14 101  

2012/2013 24 13 18 18 25 16 114  
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2013/2014 27 24 13 17 18 25 123  

2014/2015 30 28 25 14 17 19 131  

2015/2016 25 25 29 25 26 17 147  

Jumlah         

    Sumber: Dokumentasi SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 

Tahun Ajaran 2016-2017 

 

Berdasarkan keterangan diatas perlu dijelaskan bahwa jumlah murid di 

SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten Lampung Barat semakin bertambah 

dan mengalami peningkatan. 

B.  Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini membahas tentang data hasil belajar peserta didik 

sebelum menggunakan metode Group to Group Exchange (GGE) serta 

pelaksanaan tindakan pada tiap siklusnya dengan menggunakan metode GGE 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V SDN 2 Kembahang Batu 

Brak Kabupaten Lampung Barat. Adapun penjabaran hasil penelitian sebagai 

berikut:  

1. Kondisi Awal (Pra Siklus)  

Kondisi awal pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar IPS peserta didik kelas V SDN 2 Kembahang Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat sebelum diberikan tindakan. Pelaksanaan kegiatan Pra Siklus 

dilakukan sebelum adanya tindakan. Sebelum menggunakan Metode Group 

To Group Exchange (GGE) guru masih menggunakan metode ceramah dan 

tanya jawab sehingga hasil belajar peserta IPS didik kelas V SDN 2 

Kembahang masih rendah. Pada penelitian ini kondisi awal untuk hasil belajar 

IPS peserta didik kelas V diambil dari hasil Ujian Kenaikan Kelas (UKK) 
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semester 2. Hal ini sesuai dengan hasil kesepakatan peneliti dan guru pada 

tanggal 3 Agustus 2016 untuk menggunakan hasil UKK sebagai kondisi pra 

siklus hasil belajar peserta didik. Kondisi pra siklus peserta didik adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 7. 

Kondisi Awal Hasil Belajar IPS Kelas V 

SDN 2 Kembahang Tahun Pelajaran 206/1017 

 

No. Nama Peserta Didik Nilai UH 1  

KKM Nilai Ket. 

27.  Annisa Abdillah 73 59 TIDAK TUNTAS 

28.  Annisa Nurul Diana 73 73 TUNTAS 

29.  Berliana Permata 73 81 TUNTAS 

30.  Cindi Lutfiani 73 60 TIDAK TUNTAS 

31.  Nesya Febriani 73 76 TUNTAS 

32.  Febby Ayu Ningrum 73 62 TIDAK TUNTAS 

33.  Isnaeni  Azzahra 73 63 TIDAK TUNTAS 

34.  Meta Friska W. 73 73 TUNTAS 

35.  Nur Aisyah 73 66 TIDAK TUNTAS 

36.  Raras Arrumning Sari 73 75 TUNTAS 

37.  Riska Prastika 73 80 TUNTAS 

38.  Rizky Fauziah 73 64 TIDAK TUNTAS 

39.  Sekar Hermadhani A.K. 73 68 TIDAK TUNTAS 

40.  Putri Wulandari 73 77 TUNTAS 

41.  Novinda Tria Putri 73 56 TIDAK TUNTAS 

42.  Winda Gayatri 73 79 TUNTAS 

43.  Zakia Oktarizon 73 69 TIDAK TUNTAS 

44.  Imelda Apriyanti 73 78 TUNTAS 
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45.  Ahmad Syahdani 73 55 TIDAK TUNTAS 

46.  Ari Saputra 73 77 TUNTAS 

47.  Arif Hernawan 73 79 TUNTAS 

48.  Arif Nugraha 73 54 TIDAK TUNTAS 

49.  Bismar Ramadhan 73 55 TIDAK TUNTAS 

50.  Daffa Pratama 73 79 TUNTAS 

51.  Deri syaputra 73 68 TIDAK TUNTAS 

52.  Adi Irawan 73 60 TIDAK TUNTAS 

53.  
Jumlah 

Tuntas 12(46,2%)  

54.  Tidak tuntas 14 (53,8)  

Sumber: Daftar Nilai Wali Kelas V SD N 2 Kembahang
56

  

 

Dari hasil ulangan harian (UH 1) ternyata 14 peserta didik belum 

mencapai kriteria ketuntaans dalam pembelajaran IPS dengan persentase 

53,8%, sedangkan hanya 12 peserta didik yang mencapai ketuntasan dalam 

pembelajaran IPS dengan persentase 46,2%. Hal tersebut masih perlu adanya 

peningkatan mengingat mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran wajib bagi 

peserta didik di sekolah dasar. 

Berdasarkan data di atas peneliti merencanakan suatu penelitian 

tindakan kelas dalam pembelajaran IPS menggunakan metode GGE untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V SDN 2 Kembahang Batu 

Brak Kabupaten Lampung Barat.  

 

 

 

                                                           
56 Daftar Nilai Wali Kelas V SD N 2 Kembahang  
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2. Siklus I  

a. Perencanaan  

Tahap perencanaan merupakan tahap untuk mempersiapkan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan tindakan. Kegiatan yang dilakukan dalam 

proses perencanaan yaitu:  

1) Peneliti berkolaborasi dengan guru untuk menentukan materi yang 

akan diajarkan sebagai bahan penelitian. 

2) Peneliti berkolaborasi dengan guru untuk memilih metode yang akan 

diterapkan 

3) Peneliti bekolaborasi dengan guru dalam menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang didalamnya memuat langkah-

langkah metode Group to Group Exchange (GGE) dan menjelaskan 

kepada guru mengenai langkah-langkah metode tersebut.  

4) Peneliti mempersiapkan media dan Lembar Kerja peserta didik (LKS) 

yang akan digunakan dalam pembelajaran.  

5) Peneliti mempersiapkan lembar observasi guru, observasi peserta didik 

dan perlengkapan lainnya yang mendukung terlaksananya tindakan.  

6) Peneliti mempersiapkan alat evaluasi 

  

b. Tindakan  

Tindakan pada siklus I dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, setiap 

pertemuan terdiri atas 2 x 35 menit atau 2 jam pelajaran. Pertemuan pertama 
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dilaksanakan pada tanggal 21 November 2016 dan pertemuan kedua 

dilaksanakan pada tanggal 23 November 2016.  

1) Pertemuan Pertama  

Pertemuan pertama dilaksanakan pada pukul 09.40-10.50 WIB, sesuai 

dengan jadwal mata pelajaran IPS. Pada pertemuan pertama materi yang 

diajarkan adalah “Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan”. Adapun 

pelaksanaan tindakannya sebagai berikut:  

a) Kegiatan Awal  

Sebelum kegiatan pembelajaran di mulai guru dan peneliti 

mengkondisikan peserta didik agar siap untuk mengikuti pembelajaran. 

Guru membuka pelajaran dengan salam dan dilanjutkan dengan 

melakukan absensi peserta didik sekaligus pembagian nomor dada 

untuk dipasangkan. Selanjutnya guru melakukan apersepsi terkait 

materi yang akan dipelajari. Guru bertanya “Anak-anak ibu mau 

bertanya, apakah anak-anak sering mengikuti peringatan proklamasi 

kemerdekaan RI?”, kemudian peserta didik saling bersahutan 

menjawab “Sering”. Guru menanyakan kembali “Apa saja kegiatan 

yang dilakukan saat memperingati kemerdekaan?” kemudian peserta 

didik menjawab “balap karung”, “panjat pinang, “makan kerupuk”. 

Guru menanggapi “ya benar sekali, tapi apakah anak-anak tahu 

bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan itu terjadi? mari kita 

belajar bersama-sama”. Kemudian guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai.  
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b) Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti, guru menerapkan langkah-langkah metode GGE, 

yaitu :  

(1) Guru menyampaikan materi pembelajaran secara singkat terkait 

materi Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan.  

(2) Guru menentukan 4 materi yang akan dibagikan kepada siswa. 

Guru juga menjelaskan tugas yang harus dikerjakaan secara 

berkelompok. 

(3) Peserta didik dibentuk menjadi 4 kelompok dengan cara 

berhitung. Siswa diminta berkelompok sesuai dengan nomor 

kelompoknya dengan materi masing-masing.  

(4) Peserta didik diberikan kertas manila, spidol dan materi kepada 

masing-masing kelompok, dimana setiap kelompok 

mendapatkan topik yang berbeda. Kelompok 1 mendapatkan 

materi tentang “Kekalahan Jepang Terhadap Sekutu”, Kelompok 

2 mendapatkan materi tentang “Peritiwa Rengasdengklok”, 

Kelompok 3 mendapatkan materi tentang “Perumusan Teks 

Proklamasi”, Kelompok 4 mendapatkan materi tentang “Detik-

Detik Proklamasi”.  

(5) Tiap kelompok diminta berdiskusi dan saling membantu untuk 

membuat ringkasan atau mencatat hal-hal penting tentang topik 

yang telah diterima pada kertas manila.  
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(6) Setelah diskusi selesai, setiap kelompok menentukan 1 juru 

bicara secara sukarela untuk mempresentasikan dan menjelaskan 

hasil diskusinya di depan kelas, sedangkan anggota lain memiliki 

tugas menjawab pertanyaan dari kelompok lain.  

(7) Juru bicara melakukan presentasi secara bergiliran mulai dari 

kelompok 1 hingga kelompok 4. Ketika juru bicara melakukan 

presentasi di depan kelas, kelompok lain diminta memperhatikan 

penjelasan juru bicara.  

(8) Setelah selesai presentasi, kelompok lain diberikan kesempatan 

untuk bertanya tentang topik yang dipresentasikan.  

(9) Kemudian kelompok presenter memberikan tanggapan. 

Tanggapan ini disampaikan oleh anggota kelompok presenter 

yang bukan sebagai juru bicara.  

(10) Kegiatan ini dilakukan hingga kelompok 4 selesai melakukan 

presentasi. Kemudian siswa bersama guru  melakukan 

pembahasan jalannya presentasi dan membahas lebih mendalam 

tentang materi atau topik yang telah dipresentasikan  

c)  Kegiatan Akhir  

Pada kegiatan akhir guru bersama siswa melakukan tanya jawab dengan 

peserta didik terkait materi yang belum paham. Selanjutnya guru bersama 

peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari hari ini. 

Guru juga berpesan kepada peserta didik untuk mempelajari materi 
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selanjutnya. Pembelajaran IPS ditutup dengan salam penutup dan 

dilanjutkan dengan pelajaran selanjutnya.  

 

2)  Pertemuan Kedua  

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 

pukul 09.40 – 10.50 WIB, sesuai dengan jadwal mata pelajaran IPS. Pada 

pertemuan kedua materi yang diajarkan adalah “Tokoh-tokoh Penting yang 

Berperan dalam Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan”. Adapun pelaksanaan 

tindakannya sebagai berikut:  

a)  Kegitan Awal  

Seperti halnya pada pertemuan pertama, karena pelajaran IPS bukan di 

awal pelmbelajaran maka pembelajaran hanya dibuka dengan salam. 

Selanjutnya guru melakukan absensi peserta didik sembari membagikan 

nomor dada. Guru melakukan apersepsi terkait materi yang akan dipelajari. 

Guru menanyakan “Hari ini, Ibu ingin bertanya, kalian pernah mendengar 

teks proklamasi kemerdekaan?. peserta didik menjawab dengan bersahut-

sahutan ada yang menjawab “sering” ada juga yang menjawab “Pernah”. 

Kemudian guru kembali bertanya “siapa yang membacakan teks 

proklamasi?”, peserta didik dengan serentak menjawab “Sukarno”. Guru 

menanggapi “ya tepat sekali, selain itu siapa lagi tokoh yang berperan 

dalam proklamasi kemerdekaan? mari kita pelajari bersama-sama”. 

Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  
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b) Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti hampir sama seperti pertemuan sebelumnya, hanya ada 

sedikit variasi dari sisi media dan proses pembentukan kelompok.  

(1) Guru menyampaikan materi pembelajaran secara singkat dengan cara 

tanya jawab seputar materi Peristiwa Sekitar Proklamasi 

Kemerdekaan.  

(2) Guru menetukan 5 topik yang masih dirahasiakan oleh guru dan 

menjelaskan tugas yang harus dikerjakan dalam kelompok.  

(3) Peserta didik dibentuk menjadi 5 kelompok berdasarkan posisi tempat 

duduk. Banyaknya kelompok sesuai dengan banyaknya topik yang 

akan dibagikan .  

(4) Selanjutnya guru mengundi topik untuk masing-masing kelompok. 

Topik ini berupa puzzle tokoh yang harus disusun dan ditebak nama 

tokohnya serta menuliskan peran penting dalam kemerdekaan 

sebanyak-banyaknya. Guru membagikan puzzle tokoh kepada tiap 

kelompok berserta lembar kerja siswanya.  

(5) Siswa diminta berdiskusi dan bekerjasama dalam kelompok untuk 

menyusun puzzle gambar tokoh serta menjelaskan peran tiap tokoh 

yang telah diterima. Kelompok 1 mendapatkan puzzle Ir.Soekarno, 

kelompok 2 mendapatkan puzzle Moh.Hatta, kelompok 3 mendapatkan 

puzzle Sutan Syahrir, kelompok 4 mendapatkan puzzle Laksamana 

Maeda, Kelompok 5 mendapatkan puzzle Ahmad Soebardjo.  
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(6) Setelah selesai berdiskusi, tiap kelompok menentukan juru bicara 

dengan cara penunjukkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas.  

(7) Juru bicara melakukan presentasi di depan kelas, sedangkan anggota 

lain memiliki tugas menjawab pertanyaan dari kelompok lain. 

Kelompok lain wajib mencatat atau merangkum informasi yang 

dipresentasikan.  

(8) Setelah selesai melakukan presentasi, beberapa perwakilan kelompok 

lain berkesempatan untuk bertanya tentang topik yang dipresentasikan.  

(9) Kemudian kelompok presenter memberikan tanggapan atau jawaban 

atas pertanyaan yang diberikan. Tanggapan ini disampaikan oleh 

anggota kelompok presenter yang bukan sebagai juru bicara. Kegiatan 

tersebut dilakukan hingga kelompok 5 melakukan presentasi dan tanya 

jawab. Guru juga memberikan reward berupa sticker kepada siswa 

yang telah melakukan presentasi dan yang sudah berani bertanya 

dengan baik.  

(10) Selanjutnya peserta didik bersama guru melakukan pembahasan 

jalannya presentasi dan membahas materi atau topik yang  telah 

dipresentasikan secara mendalam. 

c)  Kegiatan Akhir  

Pada kegiatan akhir, peserta didik diminta mengumpulkan hasil 

diskusinya didepan kelas. kemudian guru melakukan tanya jawab 

bersama siswa tentang materi yang telah dipelajari hari ini jika ada yang 
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kurang jelas. Setelah semua siswa sudah paham, peserta didik bersama 

guru menyimpulkan tentang materi yang telah dipelajari pada hari ini, 

kemudian dilanjutkan dengan pembagian soal evaluasi yang harus 

dikerjakan. 

Soal evaluasi berisi tentang materi pertemuan pertama dan 

pertemuan kedua. Setelah semua selesai mengerjakan, peserta didik 

diminta mengumpulkan pekerjaannya di depan kelas. Guru memberikan 

nasihat agar selalu belajar dan meminta peserta didik memperlajari materi 

selanjutnya. Pembelajaran ditutup dengan salam penutup. 

 

c. Pengamatan / Observasi  

1) Observasi guru  

Observasi guru bertujuan untuk mengamati kesesuaian pelaksanaan metode 

GGE yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran IPS. Pelaksanaan 

pembelajaran harus sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada Rencana 

Pelaksanaa Pembelajaran (RPP). Peneliti dalam hal ini sebagai observer 

terhadap guru, sementara 3 observer lain mengamati aktivitas siswa.  

Pada siklus pertama ini, secara keseluruhan guru sudah melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan metode GGE sesuai dengan langkah-

langkah yang ada pada RPP. Hanya saja masih banyak yang perlu 

diperbaiki. Hal ini dikarenakan metode GGE masih pertama kali diterapkan 

oleh guru dalam pembelajaran. 
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, untuk langkah pertama 

ketika guru menjelaskan materi diawal pembelajaran inti sudah 

dilaksanakan, namun masih terlalu panjang sehingga peserta didik kurang 

aktif dan berkesan bagi peserta didik. langkah kedua sudah terlaksana 

dengan baik yaitu menentukan topik dan dan menjelaskan tugas yang harus 

dikerjakan. Langkah ketiga juga perlu diperhatikan lagi ketika pembagian 

kelompok. Peserta didik seperti enggan berkelompok dengan teman lain. 

Hal ini dikarenakan peserta didik terbiasa berkelompok dengan teman yang 

sama. Untuk langkah keempat dan lima sudah terlaksana dengan baik. 

Langkah enam sudah dilakukan oleh guru, hanya saja dalam penentuan 

juru bicara siswa terkadang tidak mau untuk dijadikan juru bicara. Langkah 

ke tujuh hingga kesepuluh sudah dilaksanakan oleh guru dengan baik.  

2) Observasi peserta didik 

Dalam melakukan observasi peserta didik, yang diamati adalah hasil evaluasi 

yang berupa hasil belajar peserta didik saat guru menggunakan metode GGE 

dalam pembelajaran IPS. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

prestasi belajar peserta didik pada siklus I yang dapat digunakan juga untuk 

pedoman siklus selanjutnya. Untuk mempermudah dalam pengamatan, 

peneliti membuat nomor absen yang ditempelkan dibaju sebagai tanda 

pengenal. Peneliti yang bertugas sebagai observer juga dibantu oleh 3 orang 

teman agar mempermudah dalam pengamatan sikap siswa.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada pertemuan pertama 

untuk peserta didik masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dilihat dari 
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hasil pengamatan yang dilakukan pada pertemuan pertama untuk tiap butir 

indikator. 

(1) Indikator pertama yaitu memperlakukan teman dengan penuh kebaikan. 

Pada indikator ini terlihat bahwa secara umum siwa sudah berbicara 

sopan dengan teman lain. Ketika siswa saling berdiskusi sudah 

menunjukkan kesopanan dalam berbicara. Namun siswa masih ada 

beberapa yang bergurau dengan teman saat pembelajaran berlangsung 

sehingga dapat menggangu pembelajaran dan teman lain.  

(2) Hasil pengamatan untuk indikator membantu teman yang mengalami 

kesulitan yaitu terlihat bahwa siswa masih kurang dalam melakukan 

kerjasama atau membantu mengerjakan tugas kelompok. Masih 

cenderung satu atau dua orang saja yang mengerjakan. Sementara yang 

lain lebih asyik berbicara dengan teman sebelahnya. Namun demikian 

ketika teman dalam satu kelompok membutuhkan bantuan, teman yang 

lain bersedia membantu. Hal ini terlihat ketika siswa ingin menghapus 

tulisan yang salah kemudian teman yang memiliki penghapus 

meminjaminya.  

(3) Hasil pengamatan untuk indikator selanjutnya yaitu tentang 

mendengarkan teman yang sedang berbicara menunjukkan bahwa siswa 

kurang antusias memperhatikan saat juru bicara kelompok sedang 

presentasi. Selanjutnya ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, 

hanya dua siswa yang berani  mengajukan pertanyaan. Satu siswa 
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menanyakan keluar dari konteks materi dan satunya sudah pada konteks 

materi pelajaran.  

(4) Hasil pengamatan untuk indikator menghargai pendapat teman 

menunjukkan bahwa ketika siswa berdiskusi sudah ada beberapa yang 

melakukan diskusi dan bertukar pendapat dalam menuliskan ringkasan 

materi. Ada yang menanyakan saran kepada temannya tentang hal yang 

sebaiknya dituliskan, namun ada juga yang masih diam dan tidak 

melakukan apa-apa.  

Di akhir siklus pertama pada pertemuan kedua, peserta didik diberikan 

soal evaluasi untuk melihat hasil belajar peserta didik pada siklus pertama. Pada 

saat mengerjakan soal, siswa terlihat serius dan tidak ada yang mencontek. 

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik mengalami 

peningkatan dari sebelumnya.  

 

3) Deskripsi Data Hasil hasil belajar peserta didik.  

Berdasarkan hasil evaluasi di akhir siklus I didapatkan data berupa nilai hasil 

belajar peserta didik. Adapun hasil evaluasi siklus I didapatkan nilai hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS di kelas V SDN 2 Kembahang 

Batu Brak Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:  
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Tabel 8 

Hasil Belajar IPS Siklus I kelas V SDN 2 Kembahang 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No. Nama Peserta Didik KKM 

Hasil Belajar 

Ket. Pra 

Siklus 

Siklus 

I 

1.  Annisa Abdillah 73 59 67 
TIDAK TUNTAS 

2.  Annisa Nurul Diana 73 73 76 
TUNTAS 

3.  Berliana Permata 73 81 83 
TUNTAS 

4.  Cindi Lutfiani 73 60 74 
TUNTAS 

5.  Nesya Febriani 73 76 78 
TUNTAS 

6.  Febby Ayu Ningrum 73 62 70 
TIDAK TUNTAS 

7.  Isnaeni  Azzahra 73 63 71 
TIDAK TUNTAS 

8.  Meta Friska W. 73 73 75 
TUNTAS 

9.  Nur Aisyah 73 66 73 
TUNTAS 

10.  Raras Arrumning Sari 73 75 77 
TUNTAS 

11.  Riska Prastika 73 80 85 
TUNTAS 

12.  Rizky Fauziah 73 64 70 
TIDAK TUNTAS 

13.  Sekar Hermadhani A.K. 73 68 74 
TUNTAS 

14.  Putri Wulandari 73 77 82 
TUNTAS 

15.  Novinda Tria Putri 73 56 67 
TIDAK TUNTAS 

16.  Winda Gayatri 73 79 81 
TUNTAS 

17.  Zakia Oktarizon 73 69 75 
 TUNTAS 

18.  Imelda Apriyanti 73 78 78 
TUNTAS 

19.  Ahmad Syahdani 73 55 68 
TIDAK TUNTAS 

20.  Ari Saputra 73 77 78 
TUNTAS 

21.  Arif Hernawan 73 79 83 
TUNTAS 

22.  Arif Nugraha 73 54 72 
TIDAK TUNTAS 

23.  Bismar Ramadhan 73 55 67 
TIDAK TUNTAS 
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24.  Daffa Pratama 73 79 80 
TUNTAS 

25.  Deri syaputra 73 68 73 
TUNTAS 

26.  Adi Irawan 73 60 68 
TIDAK TUNTAS 

27.  Jumlah 
Tuntas 17 (65,4%)  

Tidak tuntas 9 (34,6%) 

 

 Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari 26 peserta didik terdapat 

17 peserta didik atau 65,4% siswa telah memenuhi kriteria ketuntasan. 

Sementara 9 peserta didik atau 34,6% peserta didik lainnya tidak tuntas dalam 

pembelajaran IPS. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari 

sebelumnya. Dimana hasil pra siklus menunjukkan bahawa terdapat 12 peserta 

didik atau 46,2% peserta didik teah memenuhi kriteria ketuntasan dan 14 

peserta didik atau 53,8% peserta didik yang tidak tuntas dalam pembelajaran 

IPS.   

Berdasarkan uraian data di atas dapat dikatakan bahwa adanya 

peningkatan dari pra siklus ke siklus I. Namun demikian peningkatan belum 

mencapai pada kriteria keberhasilan yang diharapkan. Oleh sebab itu perlu 

adanya perbaikan lagi demi tercapainya keberhasilan yang diharapkan. 

 Dari pengamatan tentang hasil belajar peserta didik tersebut dapat 

dikatakan untuk siklus pertama hasil belajar peserta didik secara keseluruhan 

sudah baik dan mengalami peningkatan. Walaupun masih ada beberapa 

kekurangan dan belum mencapai kriteria yang diharapkan. Hal ini akan 

direfleksi dan akan diperbaiki pada siklus selanjutnya. 
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d. Refleksi  

Pada tahapan ini dilakukan pembahasan mengenai jalannya tindakan di 

siklus pertama. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan 

berbagai kendala yang dihadapi setelah menggunakan metode GGE yang 

selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tindakan disiklus 

kedua. Berdasarkan hasil observasi, hasil evaluasi dan hasil pembahasan 

dengan guru, ada beberapa hal yang perlu direfleksi agar penggunaan metode 

GGE pada pembelajaran IPS di kelas V SDN 2 Kembahang Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat dapat lebih baik terutama dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode GGE untuk siklus pertama 

masih ada beberapa kekurangan. Hal ini terlihat dari indikator keberhasilan 

masih belum tercapai. Hasil belajar peserta didik tingkat keberhasilan masih 

65,4%. Beberapa kekurangan dalam pembelajaran pada siklus I yaitu:  

1) Masih ada beberapa peserta didik yang bergurau dengan teman dan masih 

ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan teman yang sedang 

berbicara atau presentasi.  

2) peserta didik masih cenderung sulit untuk melakukan pengelompokan, 

dikarenakan mereka belum terbiasa melakukan pengelompokan dengan 

cara ditentukan oleh guru.  

3) Masih ada beberapa peserta didik yang bertanya namun keluar dari konteks 

yang sedang dipresentasikan atau yang sedang dipelajari.  
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Adapun beberapa perbaikan untuk mengatasi kekurangan tersebut yang 

dapat dilakukan disiklus berikutnya yaitu:  

1) Guru memberikan pertanyaan seputar materi pembelajaran kepada peserta 

didik yang masih ramai dan menegur peserta didik serta memberikan tugas 

kepada peserta didik agar tidak membuat kegaduhan.  

2) Melakukan variasi dalam pembentukan kelompok agar peserta didik 

terbiasa dalam melakukan pengelompokan dengan teman  

3) Saat melakukan mengulas tentang jalannya presentasi, guru memberikan 

arahan kepada peserta didik bahwa ketika bertanya harus selalu masuk 

dalam konteks materi pembelajaran dan berbicara dengan sopan santun.  

 

3. Siklus II  

a. Perencanaan  

Tahap perencanaan pada siklus II ini merupakan tahap untuk 

mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan di siklus II 

guna perbaikan siklus I yang masih mengalami kekurangan, sehingga 

mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan. Kegiatan yang 

dilakukan dalam proses perencanaan yaitu: 

1) Peneliti berkolaborasi dengan guru menentukan materi  

2) Peneliti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

didalamnya memuat langkah-langkah metode GGE yang telah 

divariasi dan menjelaskan kepada guru mengenai langkah-langkah 

metode tersebut hingga guru paham.  
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3) Peneliti mempersiapkan media mind mapping, puzzle tokoh, reward 

sticker, dan spidol yang akan digunakan dalam pembelajaran.  

4) Peneliti mempersiapkan lembar observasi guru dan observasi peserta 

didik,  

5) Peneliti mempersiapkan lembar kerja siswa (LKS). 

6) Peneliti mempersiapkan soal evaluasi yang digunakan dalam 

pembelajaran.  

b. Tindakan  

Tindakan pada siklus II dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, setiap 

pertemuan terdiri atas 2 x 35 menit atau 2 jam pelajaran. Pertemuan 

pertama dilaksanakan pada tanggal 28 November 2016 dan pertemuan 

kedua dilaksanakan pada tanggal 30 November 2016.  

1) Pertemuan Pertama  

Pertemuan pertama untuk siklus II dilaksanakan pada pukul 09.40 - 

10.50 WIB,  yaitu sesuai dengan jadwal mata pelajaran IPS. Pada 

pertemuan pertama materi yang diajarkan adalah Perjuangan 

Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Adapun pelaksanaan 

tindakannya sebagai berikut: 

a) Kegiatan Awal  

Seperti halnya disiklus pertama, Sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai guru dan peneliti mengkondisikan siswa agar siap untuk 

mengikuti pembelajaran. Guru membuka pelajaran dengan salam dan 

dilanjutkan dengan melakukan absensi peserta didik sekaligus 
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pembagian nomor dada untuk dipasangkan. Selanjutnya guru 

melakukan apersepsi terkait materi yang akan dipelajari. Guru 

melakukan tanya jawab dengan siswa “ibu mau bertanya pada kalian, 

Kalian tahu lagu Halo Halo Bandung?”, peserta didik serentak 

menjawab “tahu”. Kemudian guru meminta siswa untuk berdiri dan 

menyanyikan bersama-sama “Mari kita nyanyikan bersama-sama”. 

Kemudian guru mengkaitkan lagu tersebut dengan materi yang akan 

dipelajari. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai.  

b) Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti, guru melaksanakan langkah-langkah GGE, yaitu:   

(1) Guru mengawali dengan bertanya jawab dengan siswa terkait 

materi Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan. 

(2) Kemudian guru menentukan 5 materi yang akan dibahas oleh 

peserta didik.  

(3) Siswa dibentuk menjadi 5 kelompok yang dipilih secara acak 

oleh guru. Banyaknya kelompok sesuai dengan banyaknya 

materi yang akan dibahas. Setelah dibentuk menjadi 5 kelompok, 

siswa diminta berkelompok sesuai dengan kelompoknya.  

(4) Siswa diberikan materi dan LKS kepada masing-masing 

kelompok. Setiap kelompok menerima topik yang berbeda 

dengan kelompok lain. Kelompok 1 membahas tentang 

“Pertempuran Surabaya dan Perjanjian Linggarjati”, Kelompok 2 
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membahas tentang “Pertempuran Ambarawa dan Perjanjian 

Renville”, Kelompok 3 membahas tentang “Pertempuran Medan 

Area dan Perjanjian Roem Royen”, Kelompok 4 membahas 

tentang “Bandung Lautan Api dan Konferensi Meja Bundar”, 

Kelompok 5 membahas tentang “Agresi Militer Belanda dan 

Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda”.  

(5) Tiap kelompok diminta mempelajari yang selanjutnya diminta 

untuk membuat Mind Mapping tentang topik yang telah diterima. 

Guru sesekali berkeliling untuk melihat pekerjaan siswa.  

(6) Setelah selesai melakukan diskusi kelompok dan membuat mind 

mapping, masing-masing kelompok menentukan juru bicara 

dengan cara undian untuk mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas. Guru mengundi dengan cara hompimpah ditiap 

kelompoknya.  

(7) Juru bicara menjelaskan tentang materi yang diperoleh 

kelompoknya kepada kelompok lain dengan cara presentasi di 

depan kelas. Presentasi dimulai dari kelompok 5 sampai 

kelompok 1. Sementara itu kelompok lain mencatat atau 

merangkum informasi yang dipresentasikan.  

(8) Setelah selesai melakukan presentasi kelompok lain 

berkesempatan untuk bertanya seputar materi yang 

dipresentasikan. Beberapa siswa menanyakan materi yang 

dipelajari kepada juru bicara.  
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(9) Kelompok presenter memberikan tanggapan atau jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan kelompok lain. Kegiatan tersebut 

dilakukan hingga semua kelompok berkesempatan untuk 

presentasi dan tanya jawab.  

(10) Setelah semuanya selesai melakukan presentasi, siswa bersama 

guru melakukan pembahasan jalannya presentasi dan membahas 

materi atau topik yang telah dipresentasikan dan memberikan 

arahan agar ketika bertanya harus sopan dan berada pada pokok 

bahasan.  

c) Kegiatan Akhir  

Pada kegiatan akhir ini guru bersama peserta didik melakukan tanya 

jawab tentang materi jika ada yang kurang jelas. kemudian guru 

bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran hari ini. Guru 

juga memberikan nasihat supaya mempelajari materi selanjutnya. 

Pembeajaran di tutup dengan salam penutup tanpa doa karena belum 

pelajaran terakhir. 

2) Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 

pukul 09.40-10.50 WIB, sesuai dengan jadwal mata pelajaran IPS. Pada 

pertemuan kedua materi yang diajarkan adalah tokoh-tokoh perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan. Adapun pelaksanaan tindakannya sebagai 

berikut  
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a) Kegiatan Awal  

Pada pertemuan kedua siklus II, guru dan peneliti mengkondisikan 

peserta didik sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Hal ini agar 

peserta didik siap untuk mengikuti pembelajaran. Guru membuka 

pelajaran dengan salam dan dilanjutkan dengan melakukan presensi 

peserta didik sekaligus pembagian nomor dada untuk dipasangkan di 

dada sebelah kanan. Selanjutnya guru melakukan apersepsi terkait 

materi yang akan dipelajari. Guru menanyakan “kemarin kita sudah 

belajar tentang apa?” peserta didik saling bersahutan menjawab, 

namun guru menunjuk satu peserta didik untuk menjawab, kemudian 

anak tersebut menjawab “Usaha mempertahankan kemerdekaan Bu” 

Guru menanggapi “ya benar sekali” kemudian guru bertanya lagi 

“Kalian tahu siapa saja yang berperan penting dalam usaha 

mempertahankan kemerdekaan dan Apa saja peran beliau? Mari kita 

pelajari bersama-sama” kemudian guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang ingin di capai. 

 

b) Kegiatan Inti  

Kegiatan inti pertemuan dua siklus II seperti pada pertemuan 

sebelumnya, guru menggunakan langkah-langkah metode GGE 

sebagai berikut:  

(1) Kegiatan inti diawali dengan tanya jawab antara siswa dengan 

guru secara singkat terkait materi pembelajaran.  
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(2) Selanjutnya, guru menentukan topik yang akan dibahas secara 

berkelompok dan akan dijelaskan ke kelompok lain dengan cara 

presentasi.  

(3) Siswa dibentuk menjadi 4 kelompok berdasarkan penunjukan oleh 

guru. Banyaknya kelompok sesuai dengan banyaknya topik yang 

akan dibagikan. Siswa diminta untuk berkelompok sesuai dengan 

kelompoknya.  

(4) Masing-masing kelompok dibagikan topik yang berupa LKS dan 

puzzle tokoh secara acak oleh guru. Setiap kelompok menerima 

topik yang berbeda-beda dengan kelompok lain.  

(5) Setiap kelompok diminta berdiskusi untuk menyusun puzzle 

menjadi gambar seorang tokoh dan mendiskusikan juga peran 

pentingnya di dalam LKS yang telah diterima. Berdasarkan 

pembagian secara acak kelompok 1 membahas tentang Ir 

Soekarno, kelompok 2 membahas tentang Jendral  Sudirman, 

kelompok 3 membahas tentang Bung Tomo, kelompok 4 

membahas tentang Sri Sultan HB IX.  

(6) Setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok menentukan 

juru bicara masing-masing kelompok dengan cara acak atau 

berdasarkan penunjukkan guru. Juru bicara bertugas untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.  

(7) Saat juru bicara melakukan presentasi di depan kelas, kelompok 

lain mencatat atau merangkum informasi yang dipresentasikan. 
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Presentasi di awali dari kelompok 3, kemudian kelompok 2, 

kelompok 4, kelompok 5, dan terakhir kelompok 1.  

(8) Setelah selesai presentasi, kelompok lain diberikan kesempatan 

untuk bertanya tentang topik yang dipresentasikan. Beberapa 

siswa terlihat bertanya seputar materi yang disampaikan.  

(9) Anggota kelompok presenter memberikan tanggapan atau jawaban 

atas pertanyaan yang diberikan. Guru juga memberikan reward 

kepada siswa yang berani bertanya dengan baik. Kegiatan tersebut 

dilakukan hingga semua kelompok berkesempatan untuk 

presentasi dan tanya jawab.  

(10) Setelah semuanya selesai presentasi dan saling bertanya jawab, 

kemudian peserta didik bersama guru melakukan pembahasan 

jalannya presentasi dan membahas materi atau topik yang telah 

dipresentasikan  

c) Kegiatan Akhir  

Kegiatan akhir dalam pembelajaran, guru meminta peserta 

didik mengumpulkan hasil diskusi. Kemudian guru melakukan tanya 

jawab dengan siswa terkait materi yang belum paham. Selanjutnya, 

guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dipelajari, dilanjutkan dengan membagikan soal evaluasi 

pembelajaran IPS untuk dikerjakan oleh peserta didik. Soal evaluasi 

ini berisi tentang materi pembelajaran pertemuan pertama dan 
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pertemuan kedua. guru berkeliling untuk mengawasi siswa agar tidak 

melakukan kecurangan. 

Setelah selesai mengerjakan soal, peserta didik diminta 

mengumpulkan pekerjaanya di depan kelas. Guru melanjutkan dengan 

memberikan nasihat kepada peserta didik agar selalu giat belajar agar 

mendaptkan nilai yang terbaik. Pembelajaran di tutup dengan salam 

penutup.  

c. Pengamatan/ Observasi  

1) Observasi Guru  

Observasi guru dilakukan untuk mengamati kesesuaian langkah-langkah 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan pedoman pembelajaran 

yaitu RPP. Disiklus II ini, guru melakukan perbaikan pembelajaran dari 

siklus I yang masih mengalami beberapa kekurangan.  

Pada siklus kedua, langkah GGE sudah dilakukan lebih baik 

dibandingkan dengan pertemuan pertama. Berdasarkan hasil 

pengamatan langkah yang pertama sudah dilaksanakan oleh guru 

dengan baik. Guru membahas materi secara singkat dan tidak terlalu 

panjang. Langkah kedua dan ketiga sudah dilakukan dengan baik. 

Dalam pembentukan kelompok siswa sudah mulai terbiasa dengan 

teman lain. Pada langkah ke empat dan kelima sudah dilakukan dengan 

baik oleh guru. Pada langkah keenam juga sudah dilakukan oleh guru 

dengan baik dan peserta didik sudah mulai mau untuk menjadi juru 

bicara. Langkah ketujuh hingga langkah sembilan sudah dilakukan oleh 
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guru dengan baik dan sesuai dengan harapan. Sementara untuk langkah 

kesepuluh guru sudah membahas tentang jalannya presentasi dan 

membahas lebih mendalam materi yang sedang dipelajari. Pada akhir 

siklus kedua ini juga guru memberikan soal evaluasi siklus kedua 

kepada peserta didik. Guru juga mengawasi saat peserta didik sedang 

mengerjakan soal evaluasi agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan 

peserta didik hingga peserta didik selesai mengerjakan. Secara 

keseluruhan siklus pertama dan kedua sudah dilaksanakan guru dengan 

baik. 

2) Observasi Siswa  

Pengamatan atau observasi siswa yang dilakukan disiklus II pada dasarnya 

adalah sama dengan observasi yang dilakukan di siklus I. Hal ini 

dikarenakan observasi peserta didik bertujuan untuk mengamati seperti apa 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS. Disiklus II peneliti 

masih sebagai observer guru. peserta didik juga masih menggunakan 

nomor urut yang ditempelkan didada setiap peserta didik, hal ini agar 

dalam pengamatan menjadi lebih mudah untuk mengetahui identitas 

peserta didik.  

Pada siklus kedua, untuk peserta didik tidak jauh berbeda dengan 

siklus pertama.  

(1) Dari hasil pengamatan untuk indikator yang pertama yaitu tentang 

memperlakukan teman dengan penuh kebaikan sudah terlihat peserta 

didik berbicara dengan sopan atau tidak berbicara kotor antar teman. 
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Sementara itu masih ada saja yang bercanda dengan teman saat 

pembelajaran berlangsung yang dapat menggangu teman lain.  

(2) Hasil pengamatan indikator kedua yaitu tentang membantu teman yang 

mengalami kesusahan menunjukkan bahwa siswa sudah terlihat saling 

membantu mengerjakan tugas kelompok menyusun puzzle. Sementara 

anggota lain mengerjakan tugas berikutnya yaitu menuliskan peran 

tokoh yang dimaksud. Siswa juga sudah terlihat saling membantu 

mengajarkan kepada anggota kelompok masing-masing. Seperti halnya 

dalam berdiskusi untuk menyusun puzzle dan menuliskan peran, siswa 

saling mengajari ketika ada yang kesulitan menyusun.  

(3) Hasil pengamatan untuk indikator ketiga yaitu tentang mendengarkan 

teman yang sedang berbicara terlihat bahwa siswa sudah terlihat 

antusias mendengarkan ketika juru bicara sendang menjelaskan. 

Kemudian ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, sudah lebih 

baik dibandingkan siklus pertama. peserta didik yang bertanya meajadi 

tiga siswa dan bertanya berkaitan tentang materi yang dipelajari.  

(4) Hasil pengamatan untuk indikator menghargai pendapat teman 

menunjukkan bahwa ketika sedang mengerjakan tugas menyusun 

puzzle dan menuliskan peran tokoh siswa saling bertukar pendapat dan 

berdiskusi dengan teman. Sementara itu siswa juga terlihat dapat 

menghargai pendapat kelompok lain terkait materi yang dipelajari. 

Di akhir pertemuan kedua pada siklus II, peserta didik diberikan 

soal evaluasi untuk melihat hasil belajar siswa pada siklus kedua. Pada saat 
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mengerjakan soal, peserta didik terlihat serius dan tidak ada yang 

mencontek. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dari sebelumnya dan telah mencapai indikator 

keberhasilan yang diharapkan.  

3) Deskripsi Data Hasil belajar. 

Hasil evaluasi pembelajaran IPS siklus II menunjukkan adanya 

peningkatan dari siklus I. Hal ini terlihat dari data hasil evaluasi mata 

pelajaran IPS yang dilakukan di akhir siklus II. Adapun hasil evaluasi siklus II 

didapatkan nilai hasil siswa pada mata pelajaran IPS sebagai berikut:  

Tabel 10. 

Hasil Belajar IPS Siklus II Kelas V SDN 2 Kembahang 

Tahun Pelajaran 2016/2017 
 

No. Nama Peserta Didik KKM 
Hasil Belajar 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Annisa Abdillah 73 59 67 71 

2 Annisa Nurul Diana 73 73 76 92 

3 Berliana Permata 73 81 83 95 

4 Cindi Lutfiani 73 60 74 86 

5 Nesya Febriani 73 76 78 83 

6 Febby Ayu Ningrum 73 62 70 78 

7 Isnaeni  Azzahra 73 63 71 76 

8 Meta Friska W. 73 73 75 82 

9 Nur Aisyah 73 66 73 80 

10 Raras Arrumning Sari 73 75 77 84 

11 Riska Prastika 73 80 85 94 

12 Rizky Fauziah 73 64 70 72 

13 Sekar Hermadhani A.K. 73 68 74 81 
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14 Putri Wulandari 73 77 82 87 

15 Novinda Tria Putri 73 56 67 75 

16 Winda Gayatri 73 79 81 90 

17 Zakia Oktarizon 73 69 75 80 

18 Imelda Apriyanti 73 78 78 89 

19 Ahmad Syahdani 73 55 68 71 

20 Ari Saputra 73 77 78 90 

21 Arif Hernawan 73 79 83 93 

22 Arif Nugraha 73 54 72 75 

23 Bismar Ramadhan 73 55 67 72 

24 Daffa Pratama 73 79 80 87 

25 Deri syaputra 73 68 73 80 

26 Adi Irawan 73 60 68 70 

Jumlah 
Tuntas 21 (80,7%) 

Tidak Tuntas 5 (19,3%) 

 Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari 26 peserta didik terdapat 

21 peserta didik atau 80,7% peserta didik telah tuntas dalam pembelajaran 

IPS. Sementara 5 peserta didik atau 19,3% peserta didik lainnya tidak tuntas. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari siklus I yang 

menunjukkan banyaknya peserta didik yang tuntas sebanyak 17 peserta didik 

atau 65,4%.  

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa adanya 

peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II. Peningkatan di siklus II 

juga sudah mencapai kriteria yang diharapkan yaitu diatas 80% peserta didik 

sudah tuntas atau mencapai nilai ≥ KKM 73. Indikator keberhasilan untuk 

hasil belajar IPS peserta didik juga telah dicapai dengan baik, sehingga dapat 
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dikatakan bahwa dengan menerapkan metode GGE dalam pembelajaran IPS 

dapat meningkatkan hasil belajar di Kelas V SDN 2 Kembahang Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat Tahun Pelajaran 2016/2017. Oleh karena itu 

tindakan dihentikan pada siklus II.  

Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa disiklus II ini 

dapat dikatakan bahwa hasil belajar peserta didik sudah mengalami 

peningkatan dan perbaikan. Selain itu pembelajaran juga dapat berjalan 

dengan baik dan indikator keberhasilan telah dicapai dengan baik.  

d. Refleksi 

Refleksi pada siklus II ini dilakukan oleh peneliti bersama guru untuk 

membahas jalannya tindakan yang telah dilakukan dan untuk melihat 

perbaikan pembelajaran dari siklus I. Berdasarkan hasil diskusi bersama guru, 

hasil observasi, dan hasil evaluasi tentang jalannya pembelajaran dengan 

menggunakan metode GGE, pada siklus II sudah mengalami peningkatan dari 

siklus I. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil observasi peserta didik dan hasil 

evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan di akhir siklus II. Dari data 

tersebut hasil belajar peserta didik sudah mencapai kriteria keberhasilan yang 

diharapkan. Hasil belajar IPS peserta didik menunjukkan keberhasilan sebesar 

80,7%. Hal ini sudah melebihi indikator keberhasilan yang diharapkan, oleh 

karena itu penelitian tidak dilanjutkan lagi ke siklus berikutnya. 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian  

Dari data yang di peroleh pada prasiklus dari 26 peserta didik ternyata 14 

(53,8%) peserta didik tidak mencapai kriteria ketuntasan dalam pembelajaran 

IPS, sedangkan hanya 12 (46,2%) peserta didik yang mencapai kriteria 

ketuntasan pembelajaran IPS. Hal ini disebabkan karena selama ini guru hanya 

menerapkan metode ceramah dan tanya jawab dalam pembelajaran IPS. Berikut 

disajikan tabel prasiklus hasil belajar IPS kelas V SDN 2 Kembahang tahun 

pelajaran 2016/2017: 

Tabel 11. 

Kondisi Awal Hasil Belajar IPS Kelas V 

SDN 2 Kembahang Tahun Pelajaran 206/1017 

 

No. Nama Peserta Didik Nilai UH 1  

KKM Nilai Ket. 

55.  Annisa Abdillah 73 59 TIDAK TUNTAS 

56.  Annisa Nurul Diana 73 73 TUNTAS 

57.  Berliana Permata 73 81 TUNTAS 

58.  Cindi Lutfiani 73 60 TIDAK TUNTAS 

59.  Nesya Febriani 73 76 TUNTAS 

60.  Febby Ayu Ningrum 73 62 TIDAK TUNTAS 

61.  Isnaeni  Azzahra 73 63 TIDAK TUNTAS 

62.  Meta Friska W. 73 73 TUNTAS 

63.  Nur Aisyah 73 66 TIDAK TUNTAS 

64.  Raras Arrumning Sari 73 75 TUNTAS 

65.  Riska Prastika 73 80 TUNTAS 

66.  Rizky Fauziah 73 64 TIDAK TUNTAS 

67.  Sekar Hermadhani A.K. 73 68 TIDAK TUNTAS 
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68.  Putri Wulandari 73 77 TUNTAS 

69.  Novinda Tria Putri 73 56 TIDAK TUNTAS 

70.  Winda Gayatri 73 79 TUNTAS 

71.  Zakia Oktarizon 73 69 TIDAK TUNTAS 

72.  Imelda Apriyanti 73 78 TUNTAS 

73.  Ahmad Syahdani 73 55 TIDAK TUNTAS 

74.  Ari Saputra 73 77 TUNTAS 

75.  Arif Hernawan 73 79 TUNTAS 

76.  Arif Nugraha 73 54 TIDAK TUNTAS 

77.  Bismar Ramadhan 73 55 TIDAK TUNTAS 

78.  Daffa Pratama 73 79 TUNTAS 

79.  Deri syaputra 73 68 TIDAK TUNTAS 

80.  Adi Irawan 73 60 TIDAK TUNTAS 

81.  
Jumlah 

Tuntas 12(46,2%)  

82.  Tidak tuntas 14 (53,8)  

Sumber: Daftar Nilai Wali Kelas V SD N 2 Kembahang
57

  

 

 

 

Kemudian setelah menerapkan metode Group To Group Exchange (GGE) 

dengan langkah-langkah penelitian yaitu Perencanaan, tindakan, pengamatan dan 

refleksi. Hasil belajar IPS peserta didik kelas V SDN 2 Kembahang tahun 

Pelajaran 2016/2017 mengalami peningkatan menjadi 21 (80,7%) peserta didik 

yang mencapai kriteria ketuntasan.  Hal ini telah memenuhi indikator 

keberhasilan yang diharapkan yaitu 80% peserta didik memiliki nilai ≥ KKM 73. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka penggunaan metode GGE dapat meningkatkan 

hasil belajar IPS peserta didik.Berikut disajikan tabel hasil belajar IPS kelas V 

                                                           
 57 Daftar Nilai Wali Kelas V SD N 2 Kembahang  
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SDN 2 Kembahang tahun pelajaran 2016/2017 setelah menerapkan metode 

Group To Group Exchange (GGE): 

Tabel 12. 

Hasil Belajar IPS Kelas V SDN 2 Kembahang 

Tahun Pelajaran 2016/2017 Setelah Menerapkan Metode GGE 

 

No. Nama Peserta Didik KKM 

Hasil Belajar 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1.  Annisa Abdillah 73 59 67 71 

2.  Annisa Nurul Diana 73 73 76 92 

3.  Berliana Permata 73 81 83 95 

4.  Cindi Lutfiani 73 60 74 86 

5.  Nesya Febriani 73 76 78 83 

6.  Febby Ayu Ningrum 73 62 70 78 

7.  Isnaeni  Azzahra 73 63 71 76 

8.  Meta Friska W. 73 73 75 82 

9.  Nur Aisyah 73 66 73 80 

10.  Raras Arrumning Sari 73 75 77 84 

11.  Riska Prastika 73 80 85 94 

12.  Rizky Fauziah 73 64 70 72 

13.  Sekar Hermadhani A.K. 73 68 74 81 

14.  Putri Wulandari 73 77 82 87 

15.  Novinda Tria Putri 73 56 67 75 

16.  Winda Gayatri 73 79 81 90 

17.  Zakia Oktarizon 73 69 75 80 

18.  Imelda Apriyanti 73 78 78 89 

19.  Ahmad Syahdani 73 55 68 71 

20.  Ari Saputra 73 77 78 90 

21.  Arif Hernawan 73 79 83 93 
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22.  Arif Nugraha 73 54 72 75 

23.  Bismar Ramadhan 73 55 67 72 

24.  Daffa Pratama 73 79 80 87 

25.  Deri syaputra 73 68 73 80 

26.  Adi Irawan 73 60 68 70 

27.  Jumlah 
Tuntas 21 (80,7%) 

Tidak Tuntas 5 (19,3%) 

 

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Okta Dwi Arini, Raka Rasana, dan Suarni (2012) yang dilakukan dikelas V 

SD N pada mata pelajaran matematika. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok 

siswa yang menggunkan strategi pembelajaran aktif tipe GGE menunjukkan hasil 

belajar yang lebih tinggi (mean=36,82) dibandingkan dengan kelompok siswa 

yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional (mean=28,2). Kemudian 

hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atma 

Murni, Nurul Yusra T, dan Titi Solfitri (2010) di kelas X IPS 1 MAN Model 

pada mata pelajaran matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

metode pembelajaran aktif tipe GGE bisa meningkatkan hasil pembelajaran 

siswa dalam mencapai KKM matematika. Pada ulangan harian pertama siswa 

yang mencapai KKM sebesar 66,6% dan di ulangan harian kedua meningkat 

menjadi 75,8%. 
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Gambar 3 

Grafik Persentase Hasil Belajar Kelas V 

SDN 2 Kembahang Tahun Pelajaran 2016/2017 

  

 

   

 Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan pada tahap prasiklus atau 

sebelum menggunakan metode group to group exchange hasil belajar peserta didik 

kelas V SDN 2 Kembahang menunjukkan bahwa dari 26 peserta didik terdapat 12 

(46,2%) peserta didik yang tuntas dan 14 (53,8%) peserta didik yang tidak tuntas 

pada mata pelajaran IPS. 

 Pada siklus I atau setelah menerapkan metode Group To Group Exchange 

(GGE) hasil belajar peserta didik kelas V pada mata pelajaran IPS mengalami 

Peningkatan menjadi 17 (65,4%) peserta didik yang tuntas sementara 9 (34,6%) 

peserta didik lainnya tidak tuntas. 
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 Selanjutnya pada siklus II setelah menerapkan metode Group To Group 

Exchange (GGE) hasil belajar peserta didik kelas V pada mata pelajaran IPS 

mengalami Peningkatan menjadi 21 (80,7%) peserta didik tuntas sementara 5 (19,3%) 

peserta didik lainnya tidak tuntas. 

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa melalui penerapan metode Group 

To Group Exchange (GGE) peningkatan hasil belajar IPS peserta didik kelas V SDN 

2 Kembahang mengalami peningkatan, dari 12 (46,2%) peserta didik yang tuntas 

menjadi 21 (80,7%) peserta didik yang tuntas. persentase peningkatan hasil belajar 

IPS peserta didik yaitu meningkat hingga 33,5% 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode Group To Group 

Exchange (GGE) dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas V SDN 2 Kemabahang 

hingga mencapai persentase peningkatan 33,5%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

melalui metode Group to Group Exchange (GGE) dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik kelas V pada mata pelajaran IPS SDN 2 Kembahang Kecamatan Batu 

Brak Kabupaten Lampung Barat Tahun Pelajaran, hal ini dibuktikan bahwa melalui 

penerapan metode Group To Group Exchange (GGE) dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS peserta didik kelas V SDN 2 Kembahang Tahun Pelajaran 2016/2017, 

dari 12 (46,2%) peserta didik yang tuntas menjadi 21 (80,7%) peserta didik tuntas. 

persentase peningkatan hasil belajar IPS peserta didik yaitu meningkat hingga 33,5% 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode Group To Group 

Exchange (GGE) dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas V SDN 2 Kemabahang 

hingga mencapai persentase peningkatan 33,5%. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut:  

1. Bagi guru 

a. Metode GGE dapat digunakan oleh guru sebagai alternatif metode yang 

lebih beragam dan dapat untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  
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b. Guru hendaknya lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, media 

dan reward yang tepat dalam pembelajaran IPS, agar pembelajaran lebih 

bermakna bagi peserta didik.  

2. Bagi peserta didik  

Untuk lebih dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh guru, 

peserta didik diharapkan selalu tekun dalam menikuti pembelajaran dan selalu 

memperhatikan penjelasan guru, serta mencoba bertanya tentang materi yang 

kurang difahami ketika proses pembelajaran 

3. Bagi sekolah 

Diharapkan bagi sekolah untuk menambahkan fasilitas agar dalam kegiatan 

pembelajaran berjalan lebih baik dan mempermudah peserta didik dalam 

memahami materi yang di sampaikan  oleh guru. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Pertemuan Pertama Siklus I 

 

Satuan Pendidikan  : SD N 2 Kembahang  

Mata Pelajaran  : IPS  

Kelas/ Semester  : V / Genap  

Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit  

 

A. STANDAR KOMPETENSI  
2.Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia  

 

B. KOMPETENSI DASAR  
1.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan  

 

C. INDIKATOR  

1. Menyebutkan peristiwa penting sekitar Proklamasi Kemerdekaan  

2. Menjelaskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekitar Proklamasi.  

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Melalui kegiatan bertukar informasi siswa dapat menyebutkan peristiwa penting 

sekitar Proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan baik.  

2. Melalui kegiatan bertukar informasi antar kelompok siswa dapat menceritakan 

peristiwa-peristiwa penting yang terjadi disekitar proklamasi kemerdekan dengan 

baik.  

 

E. MATERI PEMBELAJARAN  
Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia  

 

F. METODE PEMBELAJARAN  
Metode Group to Group Exchange (GGE)  

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

1) Kegiatan awal (5 menit)  

a) Pembelajaran di buka dengan salam  

b) Guru melakukan presensi siswa  

c) Guru melakukan apersepsi terkait materi yang akan dipelajari. Guru bertanya 

“Apakah kalian sering mengikuti peringatan proklamasi kemerdekaan RI?”, “Apa 

saja kegiatan yang dilakukan saat memperingati kemerdekaan?”  
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2) Kegiatan inti (50 menit)  

a) Guru menyampaikan materi pembelajaran secara singkat  

b) Guru menentukan beberapa tugas atau topik yang akan dibagikan kepada siswa.  

c) Siswa dibentuk menjadi 4 kelompok dengan cara berhitung. Banyaknya kelompok 

sesuai dengan banyaknya topik yang akan dibagikan.  

d) Setiap kelompok menerima topik yang berbeda-beda dengan kelompok lain. 

Kelompok 1 membahas tentang “Kekalahan Jepang Terhadap Sekutu”, Kelompok 2 

membahas tentang “Peritiwa Rengasdengklok”, Kelompok 3 membahas tentang 

“Perumusan Teks Proklamasi”, Kelompok 4 membahas tentang “Detik-Detik 

Proklamasi”  

e) Tiap kelompok diminta berdiskusi untuk membuat ringkasan tentang topik yang 

telah diterima.  

f) Menentukan juru bicara masing-masing kelompok secara sukarela untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.  

 

g) Juru bicara melakukan presentasi di depan kelas. Sementara kelompok lain 

memperhatikan informasi yang dipresentasikan.  

h) Kelompok lain selain kelompok presenter diberikan kesempatan untuk bertanya 

tentang topik yang dipresentasikan.  

i) Kelompok presenter memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang 

diberikan.  

j) Siswa bersama guru melakukan pembahasan jalannya presentasi dan membahas 

materi atau topik yang telah dipresentasikan.  

 

3) Kegiatan penutup (15 menit)  

a) Melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang belum paham.  

b) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran  

c) Salam penutup  

 

H. MEDIA PEMBELAJARAN  

1. Kertas manila  

2. Spidol  
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I. SUMBER  

1. Endang Susilaningsih dan Linda S Limbong. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas  

2. Sutrisno, Warsito dan Sadikun. 2009. Mengenal Lingkungan Sosialku Ilmu 

Pengetahuan Sosial: Untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas  

 

J. PENILAIAN  

1. Prosedur/tehnik : Akhir  

2. Jenis : Tertulis  

3. Bentuk : Pilihan ganda dan uraian  

 

Lampung Barat, 21 November 2016  

Wali Kelas       Peneliti 

 

 

Ratnasari, Am.Pd      Aprilia 

NIP.19640615 198403 2 004     1211100027 

 

Mengetahui  

Kepala Sekolah SDN 2 Kembahang 

 

 

Pazdalena, S.Pd 

NIP. 19720812 199408 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Pertemuan Kedua Siklus I 

 

Satuan Pendidikan  : SD N 2 Kembahang  

Mata Pelajaran  : IPS  

Kelas/ Semester  : V / Genap  

Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit  

 

A. STANDAR KOMPETENSI  
2.Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia  

 

B. KOMPETENSI DASAR  
2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan  

 

C. INDIKATOR  
1. Menyebutkan peran tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Proklamasi.  

2. Menjelaskan peran tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Proklamasi.  

3. Memberikan contoh cara menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan  

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Melalui kegiatan bertukar informasi dengan presentasi, siswa dapat Menyebutkan 

peran tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Proklamasi.  

2. Melalui kegiatan bertukar informasi dengan presentasi, siswa dapat menjelaskan 

peran tokoh-tokoh penting dalam peristiwa Proklamasi dengan baik.  

3. Melalui kegiatan bertukar informasi antar kelompok dengan presentasi, siswa dapat 

memberikan contoh cara menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan dengan baik.  

 

E. MATERI PEMBELAJARAN  
Tokoh-tokoh penting dalam proklamasi kemerdekaan  

 

F. METODE PEMBELAJARAN  
Metode Group to Group Exchange (GGE)  

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

1) Kegiatan awal (5 menit)  

a) Pembelajaran di buka dengan salam  

b) Guru melakukan presensi siswa  

c) Guru melakukan apersepsi terkait materi yang akan dipelajari. Guru menanyakan 

“Kalian pernah mendengar teks proklamasi kemerdekaan? Siapa yang membacakan 
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teks proklamasi?” selain itu “siapa lagi tokoh yang berperan dalam proklamasi 

kemerdekaan?”  

2) Kegiatan inti (50 menit)  

a) Guru menyampaikan materi pembelajaran secara singkat  

b) Guru menentukan beberapa topik yang akan dibagikan kepada siswa  

c) Siswa dibentuk menjadi 5 kelompok berdasarkan posisi tempat duduk. Banyaknya 

kelompok sesuai dengan banyaknya topik yang akan dibagikan.  

d) Setiap kelompok menerima topik yang berbeda-beda dengan kelompok lain.  

 

Kelompok 1 : Ir Soekarno Kelompok 4 : Laksamana Maeda  

Kelompok 2 : Drs. Moh Hatta Kelompok 5 : Ahmad Subarjo  

Kelompok 3 : Sutan Syahrir  

e) Tiap kelompok diminta berdiskusi untuk menyusun puzzle gambar tokoh dan 

menjelaskan peran tiap tokoh yang telah diterima.  

f) Menentukan juru bicara masing-masing kelompok dengan cara penunjukkan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.  

g) Juru bicara melakukan presentasi di depan kelas. Sementara kelompok lain 

mencatat atau merangkum informasi yang dipresentasikan.  

 

h) Kelompok lain selain kelompok presenter diberikan kesempatan untuk bertanya 

tentang topik yang dipresentasikan.  

i) Kelompok presenter memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang 

diberikan,  

j) Siswa bersama guru melakukan pembahasan jalannya presentasi dan membahas 

materi atau topik yang telah dipresentasikan.  

3) Kegiatan penutup (15 menit)  

a) Melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang belum paham.  

b) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran  

c) Evaluasi pembelajaran  

d) Salam penutup  

 

 

H. MEDIA PEMBELAJARAN  

1. Puzzle tokoh  

2. Spidol  
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I. SUMBER  

1. Endang Susilaningsih dan Linda S Limbong. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas  

2. Sutrisno, Warsito dan Sadikun. 2009. Mengenal Lingkungan Sosialku Ilmu 

Pengetahuan Sosial: Untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas  

 

J. PENILAIAN  

1. Prosedur/tehnik : Proses dan Akhir  

2. Jenis : Tertulis 

3. Bentuk : Pilihan ganda dan uraian  

Lampung Barat, 23 November 2016  

Wali Kelas       Peneliti 

 

 

Ratnasari, Am.Pd      Aprilia 

NIP.19640615 198403 2 004     1211100027 

 

 

Mengetahui  

Kepala Sekolah SDN 2 Kembahang 

 

 

 

 

Pazdalena, S.Pd 

NIP. 19720812 199408 2 001 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Materi    :.................................................... 

Nama Anggota Kelompok : 

1. ....................................... 5. .................................... 

2. ....................................... 6. ................................... 

3. ....................................... 7. ................................... 

4. ....................................... 8. ................................... 

 

 

1. Catatlah hal-hal penting yang ada dalam materi yang telah kalian terima 

pada kertas manila dan kolom dibawah ini secara singkat, padat dan jelas! 

2. Ceritakan didepan kelas tentang peristiwa penting yang telah kalian terima. 
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INSTRUMEN HASIL BELAJAR 

SIKLUS I 

 

Nama   : ..................................... 

No. Urut : ..................................... 

Berilah tanda (x) pada pilihan a, b, c, atau d pada jawaban yang paling tepat! 

1. Jepang  menyerah kepada Sekutu tanpa syarat pada tanggal . . . . 

a. 15 Agustus 1945 

b. 14 Agustus 1945 

c. 13 Agustus 1945 

d. 12 Agustus 1945 

2. Peristiwa rengas dengklok terjadi pada tanggal . . . . 

a. 14 Agustus 1945 

b. 15 Agustus 1945 

c. 16 Agustus 1945 

d. 17 Agustus 1945 

3. Para pemuda membawa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok 

supaya . . . .  

a. Tidak terpengaruh oleh jepang 

b. Aman dari para perusuh Negara 

c. Mendapat perlindungan keamanan 

d. Memperoleh sebutan bapak bangsa 

4. Tempat penyusunan teks proklamasi kemerdekaan adalah . . . .  

a. Rumah Ir. Soekarno 

b. Rumah Moh. Hatta 

c. Rumah Sayuti Melik 

d. Rumah Laksamana Maeda 

5. Siapakah tokoh yang menandatangani naskah proklamasi . . . .  

a. Ahmad Soebardjo dan Sayuti Melik 

b. Sutan Syahrir dan Wikana 
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c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta 

d. Mr. Moh. Yamin dan Chaerul Saleh 

6. Siapa tokoh yang pertama kali mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu 

. .  . . 

a. Sutan Syahrir 

b. Ir. Soekarno 

c. Ahmad Soebardjo 

d. Moh. Hatta 

7. Siapa pemimpin Peta yang berasil membebaskan rengasdengklok  dari kekuasaan 

jepang adalah . . . . 

a. Suhud 

b. Subeno 

c. Singgih 

d. Muwardi 

8. Siapa tokoh yang menjemput Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok dari kekuasaan 

Jepang . . . . 

a. Moh Yamin 

b. Ahmad Soebardjo 

c. Chaerul Saleh  

d. Wikana 

9. Berikut yang bukan teladan para pahlawan yang mempersiapkan kemerdekaan 

adalah . . . . 

a. Cinta tanah air 

b. Mementingkan kepentingan sendiri 

c. Rela berkorban 

d. Pantang menyerah 

10. Sebagai pelajar, cara menghargai jasa-jasa para tokoh kemerdekaan yaitu . . . 

a. Bermalas-malasan  

b. Belajar dengan penuh semangat  

c. Tidak memiliki rasa cinta tanah air 
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d. Tidsk memperingati hari kemerdekaan 

 

Isilah titik dibawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat ! 

1. Teks proklamasi di tulis di . . . . . 

2. Dua tokoh yang mengibarkan bendera merah putih pada saat upacara 

kemerdekan RI adalah . . . . . dan . . . .  

3. Siapakah yang menjahit bendera merah putih pertama kali . . . . 

4. Dimanakah Soekarno dan Hatta di ungikan pada tanggal 16 Agustus 1945 

5. Apakah singkatan dari PPKI. . . . 
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LEMBAR OBSERVASI PENERAPAN METODE GGE 

GURU KELAS V MATA PELAJARAN IPS 

SD NEGERI 2 KEMBAHANG KECAMATAN BATU BRAK 

Nama Guru  :      Siklus : I 

Petunjuk  :  

1. Berilah tanda (√) pada tabel kolom kriteria sesuai dengan yang di lakukan guru 

peda pembelajaran IPS dengan menerapkan metode pembelajaran aktif tipe group 

to group exchange (GGE), dengan ketentuan sebagai berikut : 

Ya   : jika buru melaksanakan butir pengamatan 

Tidak : jika guru tidak melaksanakan sesuai dengan butir pengamatan 

2.  Isilah kolom keterangan bila ada yang perlu di berikan catatan 

No Butir Pengamatan 
Kriteria 

Keterangan 
Ya  tidak 

1 Menyampaikan materi pembelajaran 

secara singkat 

   

2 Menentukan beberapa tugas atau topik 

yang akan dibagikan kepada siswa  

   

3 Membentuk siswa menjadi beberapa 

kelompok sesuai dengan banyaknya 

topik yang akan di bagikan 

   

4 Memberikan tugas/topik kepada setiap 

kelompok, dimana tiap kelompok 

menerima topik yang berbeda-beda 

dengan kelompok lain 

   

5 Meminta setiap kelompok untuk 

berdiskusi dan mengerjakan atau 

mempelajari topik yang telah di 

terima. Memberikan waktu kepada 

siswa untuk berdiskusi dan 

mengerjakan topik tersebut 

   

6 Mengundi atau menentukan juru 

bicara masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas 

   

7 Meminta juru bicara melakukan 

presentasi di depan kelas. Sementara 

kelompok lain memperhatikan 
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informasi yang di presentasikan 

8 Memberikan kesempatan kelompok 

lain selain kelompok presenter untuk 

bertanya tentang topik yang 

dipresentasikan 

   

9 Memberikan kesempatan kelompok 

presenter memberikan tanggapan atau 

jawaban atas pertanyaan yang 

diberikan, namun yang menjawab 

adalah anggota kelompok presenter 

selain juru bicara 

   

10 Melakukan pembahasan jalannya 

presentasi dan membahas materi atau 

topik yang telah di presentasikan 

bersama dengan siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Pertemuan Pertama Siklus II 

 

Satuan Pendidikan  : SD N 2 Kembahang 

Mata Pelajaran  : IPS  

Kelas/ Semester  : V / Genap  

Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit  

 

A. STANDAR KOMPETENSI  
2.Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia  

 

B. KOMPETENSI DASAR  
2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan.  

 

C. INDIKATOR  
1. Menyebutkan peristiwa penting dalam mempertahankan kemerdekaan.  

2. Menjelaskan peristiwa penting dalam mempertahankan kemerdekaan.  

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Melalui kegiatan bertukar informasi siswa dapat menyebutkan peristiwa penting 

dalam mempertahankan kemerdekaan dengan benar  

2. Melalui kegiatan bertukar informasi antar kelompok siswa dapat menjelaskan 

peristiwa penting dalam mempertahankan kemerdekaan. dengan baik.  

 

E. MATERI PEMBELAJARAN  
Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan 

 

F. METODE PEMBELAJARAN  
Metode Group to Group Exchange (GGE)  

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

1) Kegiatan awal (5 menit)  

a) Pembelajaran di buka dengan salam  

b) Guru melakukan presensi siswa  

c) Guru melakukan apersepsi terkait materi yang akan dipelajari. Guru bertanya 

“Kalian tahu lagu Halo Halo Bandung?”, “Mari Kita nyanyikan bersama-sama”. 

Kemudian guru mengkaitkan lagu tersebut dengan materi yang akan dipelajari  

 

2) Kegiatan inti (50 menit)  

a) Guru menyampaikan materi pembelajaran secara singkat  
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b) Guru menentukan beberapa tugas atau topik yang akan dibagikan kepada siswa.  

c) Siswa dibentuk menjadi 5 kelompok yang dipilih secara acak. Banyaknya 

kelompok sesuai dengan banyaknya topik yang akan dibagikan.  

d) Setiap kelompok menerima topik yang berbeda-beda dengan kelompok lain. 

Kelompok 1 membahas tentang “Pertempuran Surabaya dan Perjanjian Linggarjati”, 

Kelompok 2 membahas tentang “Pertempuran Ambarawa dan Perjanjian Renville”, 

Kelompok 3 membahas tentang “Pertempuran Medan Area dan Perjanjian Roem 

Royen”, Kelompok 4 membahas tentang “Bandung Lautan Api dan Konferensi Meja 

Bundar”, Kelompok 5 membahas tentang “Agresi Militer Belanda dan Pengakuan 

Kedaulatan oleh Belanda”  

e) Tiap kelompok diminta mempelajari dan berdiskusi untuk membuat Mind Mapping 

tentang topik yang telah diterima.  

f) Menentukan juru bicara masing-masing kelompok dengan undian untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.  

 

g) Juru bicara melakukan presentasi di depan kelas. Sementara kelompok lain 

mencatat atau merangkum informasi yang dipresentasikan.  

h) Kelompok lain selain kelompok presenter diberikan kesempatan untuk bertanya 

tentang topik yang dipresentasikan.  

i) Kelompok presenter memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang 

diberikan.  

j) Siswa bersama guru melakukan pembahasan jalannya presentasi dan membahas 

materi atau topik yang telah dipresentasikan serta memutarkan video pertempuran 

surabaya sebagai penguatan.  

 

3) Kegiatan penutup (15 menit)  

a) Melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang belum paham.  

b) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran  

c) Salam penutup  

 

H. MEDIA PEMBELAJARAN  

1. Kertas manila  

2. Spidol  
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I. SUMBER  

1. Endang Susilaningsih dan Linda S Limbong. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas  

2. Sutrisno, Warsito dan Sadikun. 2009. Mengenal Lingkungan Sosialku Ilmu 

Pengetahuan Sosial: Untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas  

 

J. PENILAIAN  

1. Prosedur/tehnik : Akhir  

2. Jenis : Tertulis  

3. Bentuk : Pilihan ganda dan uraian  

 

Lampung Barat, 28 November 2016  

Wali Kelas       Peneliti 

 

 

Ratnasari, Am.Pd      Aprilia 

NIP.19640615 198403 2 004     1211100027 

 

 

Mengetahui  

Kepala Sekolah SDN 2 Kembahang 

 

 

 

Pazdalena, S.Pd 

NIP. 19720812 199408 2 001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Pertemuan Kedua Siklus II 

 

Satuan Pendidikan  : SD N 2 Kembahang  

Mata Pelajaran  : IPS  

Kelas/ Semester  : V / Genap  

Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit  

 

A. STANDAR KOMPETENSI  
2.Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia  

 

B. KOMPETENSI DASAR  
2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan.  

 

C. INDIKATOR  
1. Menyebutkan beberapa tokoh dan perannya dalam mempertahankan kemerdekaan.  

2. Menjelaskan peranan beberapa tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan  

3. Menyebutkan contoh cara menghargai jasa-jasa tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan.  

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Melalui kegiatan bertukar informasi dengan presentasi, siswa dapat menyebutkan 

beberapa tokoh dan perannya dalam mempertahankan kemerdekaan dengan benar.  

2. Melalui kegiatan bertukar informasi dengan presentasi, siswa dapat menjelaskan 

peranan beberapa tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan dengan baik.  

 

3. Melalui kegiatan bertukar informasi, siswa dapat menyebutkan contoh cara 

menghargai jasa-jasa tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan dengan benar.  

 

E. MATERI PEMBELAJARAN  
Tokoh-tokoh Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan  

 

F. METODE PEMBELAJARAN  
Metode Group to Group Exchange (GGE)  

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

1) Kegiatan awal (5 menit)  

a) Pembelajaran di buka dengan salam  

b) Guru melakukan presensi siswa  
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c) Guru melakukan apersepsi terkait materi yang akan dipelajari. Guru menanyakan 

“Kalian tahu siapa saja yang berperan penting dalam usaha mempertahankan 

kemerdekaan?” “Apa saja peran beliau?” 

2) Kegiatan inti (50 menit)  

a) Guru menyampaikan materi pembelajaran secara singkat dengan cara tanya jawab 

dengan siswa  

b) Guru menentukan beberapa topik yang akan dibagikan kepada siswa  

c) Siswa dibentuk menjadi 4 kelompok berdasarkan penunjukan. Banyaknya 

kelompok sesuai dengan banyaknya topik yang akan dibagikan.  

d) Setiap kelompok menerima topik yang berbeda-beda dengan kelompok lain. 

Kelompok 1 membahas tentang Ir Soekarno, Kelompok 2 membahas tentang Jendral 

Sudirman, Kelompok 3 membahas tentang Bung Tomo, Kelompok 4 Membahas 

tentang Sri Sultan HB IX  

e) Tiap kelompok diminta berdiskusi untuk menyusun puzzle gambar tokoh dan 

menjelaskan peran tiap tokoh yang telah diterima.  

 

f) Menentukan juru bicara masing-masing kelompok dengan cara acak untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.  

g) Juru bicara melakukan presentasi di depan kelas. Sementara kelompok lain 

mencatat atau merangkum informasi yang dipresentasikan.  

h) Kelompok lain selain kelompok presenter diberikan kesempatan untuk bertanya 

tentang topik yang dipresentasikan.  

i) Kelompok presenter memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang 

diberikan.  

j) siswa bersama guru melakukan pembahasan jalannya presentasi dan membahas 

materi atau topik yang telah dipresentasikan.  

3) Kegiatan penutup (15 menit)  

a) Melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang belum paham.  

b) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran  

c) Evaluasi pembelajaran  

d) Salam penutup  

 

H. MEDIA PEMBELAJARAN  

1. Puzzle tokoh  

2. Spidol  
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I. SUMBER  

1. Endang Susilaningsih dan Linda S Limbong. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas  

2. Sutrisno, Warsito dan Sadikun. 2009. Mengenal Lingkungan Sosialku Ilmu 

Pengetahuan Sosial: Untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas  

 

J. PENILAIAN  

1. rosedur/tehnik : Proses dan Akhir  

2. Jenis : Tertulis  

3. Bentuk : Pilihan ganda dan uraian  

 

Lampung Barat, 30 November 2016  

Wali Kelas       Peneliti 

 

 

Ratnasari, Am.Pd      Aprilia 

NIP.19640615 198403 2 004     1211100027 

 

 

Mengetahui  

Kepala Sekolah SDN 2 Kembahang 

 

 

 

Pazdalena, S.Pd 

NIP. 19720812 199408 2 001 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Anggota Kelompok: 

1. ...............................  5. ................................ 

2. ...............................  6. ................................ 

3. ...............................  7. ................................ 

4. ...............................  8. ................................ 

 

Petunjuk : 

1. Susunlah puzzle yang telah kalian terima menjadi gambar kelompok 

2. Tuliskan peran tokoh tersebut dalam Kemerdekaan Indonesia 

3. Presentasikan didepan kelas tentang peran tokoh tersebut dalam Kemerdekaan 

Republik Indonesia ! 

 

Nama Tokoh  : 

Peran Tokoh : 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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LEMBAR OBSERVASI PENERAPAN METODE GGE 

GURU KELAS V MATA PELAJARAN IPS 

SD NEGERI 2 KEMBAHANG KECAMATAN BATU BRAK 

 

Nama Guru  :      Siklus : II 

Petunjuk  :  

3. Berilah tanda (√) pada tabel kolom kriteria sesuai dengan yang di lakukan guru 

peda pembelajaran IPS dengan menerapkan metode pembelajaran aktif tipe group 

to group exchange (GGE), dengan ketentuan sebagai berikut : 

Ya   : jika buru melaksanakan butir pengamatan 

Tidak : jika guru tidak melaksanakan sesuai dengan butir pengamatan 

4.  Isilah kolom keterangan bila ada yang perlu di berikan catatan 

No Butir Pengamatan 
Kriteria 

Keterangan 
Ya  tidak 

1 Menyampaikan materi pembelajaran 

secara singkat 

   

2 Menentukan beberapa tugas atau topik 

yang akan dibagikan kepada siswa  

   

3 Membentuk siswa menjadi beberapa 

kelompok sesuai dengan banyaknya 

topik yang akan di bagikan 

   

4 Memberikan tugas/topik kepada setiap 

kelompok, dimana tiap kelompok 

menerima topik yang berbeda-beda 

dengan kelompok lain 

   

5 Meminta setiap kelompok untuk 

berdiskusi dan mengerjakan atau 

mempelajari topik yang telah di 

terima. Memberikan waktu kepada 

siswa untuk berdiskusi dan 

mengerjakan topik tersebut 

   

6 Mengundi atau menentukan juru 

bicara masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas 
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7 Meminta juru bicara melakukan 

presentasi di depan kelas. Sementara 

kelompok lain memperhatikan 

informasi yang di presentasikan 

   

8 Memberikan kesempatan kelompok 

lain selain kelompok presenter untuk 

bertanya tentang topik yang 

dipresentasikan 

   

9 Memberikan kesempatan kelompok 

presenter memberikan tanggapan atau 

jawaban atas pertanyaan yang 

diberikan, namun yang menjawab 

adalah anggota kelompok presenter 

selain juru bicara 

   

10 Melakukan pembahasan jalannya 

presentasi dan membahas materi atau 

topik yang telah di presentasikan 

bersama dengan siswa 

   

 

 

 


