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 Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya aktivitas belajar 

siswa kelas IV SD Negeri 101777 Saentis dalam mata pelajaran PKn pada materi 

pokok Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat. Oleh karena itu penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran PKn 

pada materi pokok Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat di kelas IV SD Negeri 

101777 Saentis  T.A 2013/2014. 

 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas. Subjek 

penelitian tindakan kelas dilakukan dikelas IV SD, yang berjumlah 31 orang siswa 

yang terdiri dari 19 orang siswa  perempuan dan 12 orang siswa laki – laki. Data 

yang digali meliputi : observasi guru dan siswa, dan angket siswa . Data dari 

narasumber yang meliputi guru kelas IV dan kepala sekolah SD. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman observasi dan angket. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi dan refleksi.  

 Setelah pemberian tindakan dengan pembelajaran menggunakan strategi 

belajar aktif tipe trading place pada siklus I 31 siswa (0%) siswa yang aktif dan 0 

siswa (100%) siswa yang tidak aktif dengan jumlah skor 520 dan rata-rata skor 

16,77 sedangkan jumlah % skor adalah 1625,07 % dan rata-rata % skor adalah 

52,42 %.  Pada siklus I pertemuan 2 terdapat 16 siswa (51,61 %) siswa yang aktif 

dan 15 siswa (48,39 %). Sedangkan pada siklus II diperoleh pertemuan 1 

diperoleh 22 siswa (70,97%) siswa yang aktif dan 9 siswa (29,03 %) siswa yang 

tidak aktif . Pada siklus II pertemuan 2 terdapat 31 siswa (100 %) siswa yang aktif 

dan 0 siswa (0%) siswa yang tidak aktif dengan jumlah skor 851 dan rata-rata skor 

27,45 sedangkan jumlah % skor adalah 2659,45 % dan rata-rata % skor adalah 

85,79 %. Data tersebut membuktikan setelah dilakukan tindakan pada setiap 

siklus dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi 

pokok Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat.Tanggapan siswa terhadap penerapan 

pembelajaran dengan menggunakan strategi belajar aktif tipe trading place pada 

siklus I dengan nilai rata-rata adalah 67,65 dan pada siklus II adalah 

80,06.Tindakan peneliti yang berperan selaku guru diamati oleh wali kelas dan 

nilai yang diperoleh guru pada siklus I pertemuan 1 adalah 73,33, siklus I 

pertemuan 2 adalah 80,00. Sedangkan peningkatan terlihat pada siklus II 

pertemuan 1 adalah 86,67, siklus II pertemuan 2 adalah 100. Sehingga rata-rata 

nilai dari siklus I dan II memperoleh nilai 85,00 dengan kategori sangat baik. 

 Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

diajukan yaitu aktivitas belajar siswa akan meningkat jika diterapkan strategi 

belajar aktif tipe trading place pada mata pelajaran PKn materi pokok Lembaga 

Pemerintaha Tingkat Pusat siswa kelas IV SD Negeri 101777 Saentis T.A. 

2013/2014. Diharapkan untuk meningkatkan aktivitas pada pembelajaran PKn 

pada materi pokok Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat menggunakan strategi 

belajar aktif tipe trading place . 


