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      Masalah  yang  terdapat  dalam  penelitian ini adalah aktivitas belajar siswa di 

SD Negeri 060830 Kec. Medan Petisah masih tergolong rendah , hal ini tampak 

dari kurang aktifnya siswa menanggapi materi pelajaran , siswa kurang berani 

dalam mengajukan pertanyaan.Dalam  mengajarkan IPS guru kurang berani 

memperhatikan model pembelajaran yang digunakan sehingga menumbuhkan 

keaktifan siswa dalam belajar . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  

aktivitas belajar siswa pada pelajaran IPS materi  Keragaman Sosial dan Budaya 

Berdasarkan Kenampakan alam dengan menggunakan  model  pembelajaran  

Kooperatif Tipe Guided Teaching di kelas IV SD Negeri 060830 Kec . Medan 

Petisah Tahun Pelajaran 2013/2014. 

      Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  Tindakan Kelas atau classroom 

action research . Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah siswa kelas IV SD Negeri 

060830 Kec.Medan Petisah Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 34 siswa. 

prosedur dalam penelitian ini terdiri dari 2 siklus dan tiap siklus terdiri dari 4 

tahap yaitu Perencanaan , Pelaksanaan , Observasi , dan  refleksi . instrumen  yang  

digunakan  adalah  lembar observasi  aktivitas  belajar  siswa  selama 

pembelajaran di kelas . Teknik analisis adalah yang  digunakan  adalah  teknik 

analisi data. 

      Hasil temuan penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas. 

peningkatan aktivitas  dapat  diketahui  melalui  hasil  penelitian siklus I dan 

siklus II. Adapun peningkatan  aktivitas yaitu  aktivitas visual peningkatan sebesar  

14,71% , aktivitas lisan sebesar  14,71%, aktivitas  mendengarkan  5,88 % , 

aktivitas  menulis  5,88% , aktivitas fisik 7,35  %, aktivitas  mental 14,71 % ,  dan  

aktivitas  emosi  mengalami  peningkatan  sebesar 13,23 %. 

     Dengan demikian , dapat  disimpulkan  bahwa  proses pembelajaran dengan 

menggunakan  model  pembelajaran  Kooperatif  Tipe  Guided  Teaching dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pelajaran IPS materi Keragaman Sosial 

dan Budaya  Berdasarkan  kenampakkan  alam di kelas IV SD Negeri 060830 

Kec. Medan Petisah Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

 

 


