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Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya aktivitas belajar siswa 

kelas IV SD Negeri 067242 Sunggal. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dan untuk mengetahui perbedaan belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran word square dengan yang tidak menggunakan 

model pembelajaran word square pada mata pelajaran IPS materi koperasi di 

kelas IV SD Negeri 067242 Sunggal. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

apakah dengan model pembelajaran word square dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV SD Negeri 067242 Sunggal.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan jumlah subjek 

penelitian sebanyak 36 orang siswa kelas IV SD Negeri 067242 Sunggal pada 

tahun ajaran 2015/2016, dimana kegiatan dilakukan saat pembelajaran IPS 

berlangsung. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini penulis 

melakukan observasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yang dilihat dari berapa persen tingkat keberhasilan yang 

dicapai dan perubahan aktivitas belajar siswa saat proses pembelajaran. 

Berdasarkan analisis data siklus I terdapat 1 orang siswa (2,78%) yang 

tergolong aktivitas belajarnya sangat rendah, 18 orang siswa (50%) yang 

tergolong aktivitasnya rendah, dan 17 orang siswa (47,22%) yang tergolong 

aktivitasnya tinggi. Dengan tingkat keberhasilan aktivitas belajar siswa secara 

klasikal siklus I sebesar 47,22%. Setelah dilakukan siklus II diperoleh data 

terdapat 3 orang siswa (8,33%) yang tergolong aktivitas belajarnya rendah, 13 

orang siswa (36,11%) yang tergolong aktivitasnya tinggi, dan 20 orang siswa 

(55,56%) yang tergolong aktivitas belajar sangat tinggi, dengan tingkat 

keberhasilan aktivitas belajar siswa secara klasikal pada pertemuan kedua siklus II 

91,67%.  

Dengan demikian maka dapat dikatakan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran word square dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa di kelas IV SD Negeri 067242 Sunggal pada mata pelajaran IPS 

materi pokok koperasi. Sehingga disarankan kepada guru untuk menggunakan 

model pembelajaran word square dalam menyampaikan materi pelajaran IPS. 


