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ZULKARNAIN, NIM 108113072 : “Penggunaan Metode Debat Dalam 

Meningkatkan Aktivitas Belajar IPS Siswa Kelas IV SD 107400 Bandar 

Khalipah T.A 2011/2012”.  

 

 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 107400 Bandar Khalipah, dengan 

tujuan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan siswa dalam memahami materi 

masalah sosial dan upaya meningkatkan aktivitas belajar dengan menggunakan 

metode debat. 

 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan kelas (PTK), subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 107400 Bandar khalipah 

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada tahun ajaran 

2011/2012. Dengan jumlah siswa sebanyak 40 orang yang terdiri dari 22 orang 

laki-laki dan 18 orang perempuan. Objek penelitian ini adalah tindakan sebagai 

upaya peningkatkan aktivitas belajar siswa pada pelajaran IPS pokok bahasan 

masalah sosial dengan menggunakan metode debat. 

Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa nilai dari 40 orang siswa pada  

siklus I pertemuan 1 yang mendapat kriteria sangat baik ada 8 orang (20%), 

kemudian yang mendapat kriteria baik diperoleh 8 orang siswa (20%), selanjutnya 

yang mendapat kriteria cukup menjadi 10 orang siswa (25%), dan yang mendapat 

kriteria kurang 14 orang siswa (35%). Peroleh skor guru yang diperoleh adalah 

64,28%. Sedangkan pada pertemuan ke 2, siswa yang memperoleh kriteria sangat 

baik ada 16 orang (40%), yang mendapat kriteria baik terdapat 10 orang (25%), 

yang mendapat kriteria cukup terdapat 4 orang (10%), dan yang kurang terdapat 

10 orang (25%). Skor yang diperoleh guru adalah dengan nilai 71,42% dikatakan 

kriteria baik. Kemudian pada siklus II pertemuan 3 terdapat 16 orang siswa yang 

memperoleh kriteria sangat baik (40%), kemudian yang mendapat kriteria baik 

berjumlah 13 orang (32,50%), kemudian 5 orang (12,50%) mendapatkan kriteria 

cukup dan 6 orang siswa yang kurang (15%), dan skor yang diperoleh guru adalah 

78,57%. Skor guru juga mengalami peningkatan. Selanjutnya pada pertemuan ke 

4 jumlah siswa yang mendapat kategori sangat baik sudah meningkat yakni 28 

orang (70%), yang mendapat kategori baik terdapat 7 orang (17,50%), selanjutnya 

yang memperoleh kategori cukup terdapat 5 orang atau (12,50%), sehingga tidak 

ada lagi siswa yang nilainya kurang. Selain itu, skor guru semakin meningkat 

yakni dengan skor 85,71% dan dikategorikan sangat baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode 

debat dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa setelah dilaksanakannya proses 

belajar mengajar pada pelajaran IPS materi masalah sosial di kelas IV SD Negeri 

No. 107400 Bandar Khalipah T.A 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 



 


