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ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa belum mencapai
KKM secara maksimal pada mata pelajaran IPS kelas V. Salah satu penyebab
dari rendahnya nilai siswa karena kurangnya kemampuan guru dalam menerapkan
metode pembelajaran yang inovatif sehingga cenderung monoton, serta kurang
tepatnya metode pembelajaran yang dipilih  untuk mencapai tujuan kegiatan
pembelajaran maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana
meningkatkan hasil belajar IPS melalui penerepan Metode Lightening The
Learning Climate pada siswa kelas V SDN 3 Beleka Tahun Ajaran 2016/2017?
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas
V dengan menerapkan metode Lightening The Learning Climate pada siswa kelas
V SDN 3 Beleka kecamatan Gerung tahun ajaran 201602017. Penelitian ini
dilakukan dalam dua siklus dengan metode pengumpulan data yakni tes untuk
hasil belajar siswa serta observasi untuk aktivitas siswa dan guru melalui  lembar
observasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data peningkatan kualitas proses
pembelajaran yakni untuk aktivitas siswa pada siklus I memperoleh 79,37 dengan
kriteria baik dan pada siklus II memperoleh persentase 85 dengan kriteria sangat
baik. Sedangkan untuk aktivitas  guru pada siklus I memperoleh 74,37 dengan
kriteria baik dan pada siklus II memperoleh 81,25 dengan kriteria baik. Demikian
juga untuk hasil belajar siswa diperoleh nilai rata-rata pada siklus I sebesar 71,64
dengan persentase ketuntasan klasikal 68% dan mengalami peningkatan pada
siklus II dengan nilai rata-rata 74,89 dengan persentase ketuntasan klasikal
sebesar 86%. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan
hasil belajar siswa dapat tercapai melalui penerapan metode Lightening the
Learning Climate pada mata pelajaran IPS kelas V SDN 3 Beleka tahun ajaran
2016/2017.

Kata-kata kunci : Hasil Belajar; Metode Lightening The Learning Climate
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ABSTRACT

The problem in this research is the result of learning student has not reached the
KKM optimally in social studies class V. One of the causes of the low value of
the student because of the lack of ability of teachers to implement innovative
teaching methods so monotonous and less precise methods that have been selected
to achieve the purpose of learning activities, the formulation of the problem in this
research is How to improve learning outcomes through penerepan IPS Lightening
method The learning Climate in class V SDN 3 Beleka Academic Year
2016/2017? The purpose of this research is to improve learning outcomes IPS
students of class V by applying the method Lightening The Learning Climate in
Class V SDN 3 Beleka districts Gerung school year 201602017. This research
was conducted in two cycles with data collection methods that test for student
learning outcomes and observation of activities of students and teachers through
observation sheet. Based on the results of the research data showed an increase in
the quality of the learning process for students in the first cycle of activity gained
79.37 with good criteria and the second cycle obtain the percentage of 85 criteria
very well. As for the activities of teachers in the first cycle gained 74.37 with
good criteria and the second cycle obtain 81.25 with both criteria. Likewise for
student learning outcomes obtained by the average value in the first cycle of 71.64
with the percentage of classical completeness 68% and increased in the second
cycle with an average value of 74.89 with a percentage of 86% classical
completeness. From these results, it can be concluded that improving student
learning outcomes can be achieved by applying the method Lightening Learning
Climate in social studies class V SDN 3 Beleka the academic year 2016/2017.

Key words: Learning Outcomes; Lightening Methods The Learning Climate.
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A. Pendahuluan
Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup

dan kehidupan manusia, begitu pula dengan proses perkembangannya.
Bahkan keduanya saling mempengaruhi dan merupakan proses yang satu.
Manusia sangat membutuhkan pendidikan dalam menjalani kehidupannya
terutama dalam era persaingan global yang menuntut kualitas sumber daya
manusia (SDM) yang baik, yakni cerdas dan terampil.

Pendidikan menjadikan peserta didik menjadi manusia yang mau
belajar dalam keadaan apapun. Berkaitan dengan belajar, menurut R. Gagne
(Ahmad Susanto, 2013:1), “belajar dapat didefinisikan sebagai susatu proses
di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman”.
Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan
satu sama lain. Dua konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan di mana
terjadi interaksi antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat
pemebelajaran berlangsung.

Proses pembelajaran di sekolah seharusnya beragam, karena peserta
didik memiliki latar belakang yang beragam. Proses pembelajaran yang
beragam akan memudahkan peserta didik dalam menangkap isi materi secara
keseluruhan. Keberagaman cara yang digunakan untuk belajar secara umum
merupakan hal yang dimiliki setiap anak dan hal yang wajar karena setiap
anak memiliki berbagai cara untuk memudahkan dalam belajar dan
memahami suatu materi.

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru
mengembangkan metode pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan
intensitas keterlibatan peserta didik secara aktif di dalam proses
pembelajaran. Metode pembelajaran yang tepat bertujuan untuk menciptakan
kondisi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat meraih hasil
belajar dan prestasi yang optimal.

Untuk dapat mengembangkan metode pembelajaran yang efektif maka
setiap guru harus memiliki pengetahuan yang memadai berkenaan dengan
konsep dan cara-cara pengimplemintasian metode tersebut dalam proses
pembelajaran. Metode pembelajaran yang efektif memiliki keterkaitan
dengan tingkat pemahaman guru terhadap pengembangan kondisi peserta
didik di kelas.

Disadari oleh pertimbangan keragaman peserta didik, pengembangan
metode pembelajaran juga dimaksudkan untuk menumbuhkan dan
meningkatkan motivasi belajar peserta didik, agar mereka tidak jenuh dengan
pembelajaran yang sedang berlangsung.

“Hakikat IPS adalah untuk mengembangkan konsep pemikiran yang
berdasarkan realita kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa, sehingga
dengan memberikan pendidikan IPS diharapkan dapat melahirkan warga
negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya”
(Ahmad Susanto 2013:138).

Pendidikan IPS saat ini dihadapkan pada upaya peningkatan kualitas
pendidikan khususnya kualitas sumber daya manusia, sehingga eksistensi
pendidikan IPS benar-benar dapat mengembangkan pemahaman konsep dan
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keterampilan berpikir kritis. Sayangnya, kenyataan di lapangan bahwa masih
banyak yang beranggapan bahwa pendidikan IPS kurang memiliki kegunaan
yang besar bagi siswa. Tentu, anggapan tersebut kurang tepat, karena disadari
bahwa pendidikan IPS dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas
sumber daya manusia di bidang niali dan sikap, pengetahuan, serta kecakapan
dasar siswa yang berpijak pada kehidupan nyata, khususnya kehidupan sosial
masyarakat pada umumnya. Pembelajaran IPS diharapkan dapat menyiapkan
anggota masyarakat di masa yang akan datang, mampu bertindak secara
efektif.

Sebagai guru harus mampu mendesain dan melakukan program
pembelajaran dengan tepat agar peserta didik mampu mencapai hasil belajar
IPS yang diinginkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada hari senin tanggal 18
Juli 2016  dengan guru SDN 3 Beleka Kecamatan Gerung tahun ajaran
2015/2016, data yang diperoleh sebagai berikut:
Tabel 1.1. Data Nilai Murni Mata Pelajaran IPS Ulangan Semester II

(Dua) Kelas IV.B SDN 3 Beleka Tahun Pelajaran 2015 - 2016
No Rentang Nilai Banyak Siswa
1 0 – 64 17
2 65 – 79 7
3 80 – 100 4
Jumlah 28
KKM 65
Ketuntasan Klasikal 39%

Data menunjukkan bahwa nilai rata-rata mata pelajaran IPS adalah
62,28 dari 28 siswa. Hal ini terbukti dari banyak siswa yang mendapat nilai
rendah di mata pelajaran IPS yang amasih berada dibawah Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yakni 65 untuk
mata pelajaran IPS, data diatas menunjukkan bahwa dari 28 siswa di SDN 3
Beleka yang masih mendapat nilai di bahwa KKM sebanyak 17 siswa dengan
ketuntasan klasikal sebesar 39%. Salah satu penyebab dari rendahnya nilai
siswa karena kurangnya kemampuan guru dalam menerapkan metode
pembelajaran yang inovatif sehingga cenderung monoton, serta kurang
tepatnya metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan kegiatan
pembelajaran tersebut. Hal itu terjadi karena pada pelaksanaan kegiatan
pembelajaran guru hanya sebatas memberikan penjelasan materi dan tanya
jawab, sehingga peserta didik kurang memahami materi yang diajarkan
terlihat bosan.

Berdasarkana permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu metode
pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang dapat meningkatkan
aktifitas siswa sehingga hasil belajar IPS siswa meningkat. Dalam
menanggapi hal ini peneliti mencoba mengambil suatu tindakan yang kiranya
dapat mengatasi masalah tersebut melalui penerapan metode pembelajaran
Lightening The Learning Climate.



3

Metode Lightening The Learning Climate dirancang untuk memberikan
suasana kelas yang menyenangkan dengan menciptakan kegembiraan atau
kelucuan pada saat pembelajaran berlangsung. Metode ini diharapkan agar
peserta didik tidak jenuh dan tidak tegang pada saat pembelajaran
berlangsung dan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar sehingga
hasil belajar siswa dapat meningkat.

Maka peneliti tertarik dan bermaksud akan melakukan penelitian yang
berjudul “Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Penerapan Metode
Lightening The Learning Climate pada Siswa Kelas V SDN 3 Beleka Tahun
Ajaran 2016/2017”.

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan
1. Hasil Belajar

Menurut Bloom dalam (Suprijono, 2009:6-7) hasil belajar
mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain
kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension
(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application
(menerapkan), analysis (menguraikan, menetukan hubungan), synthesis
(mengorganisaskan, merencanakan, membentuk bangunan baru) dan
evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima),
responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization
(organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor
meliputi initiatory, pre-routine, dan rountinized. Psikomotor juga
mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan
intelektual.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Pendapat yang dikemukakan oleh Wasliman (Susanto, 2013:12),

hasil belajar yang dicapai oleh siswa merupakan hasil interaksi antara
berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun
eksternal. Secara perinci, uraian mengenai faktor internal dan
eksternal, sebagai berikut:
1. Faktor internal: faktor yang bersumber dari dalam diri peserta

didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor
internal meliputi: kecerdasan, minat, perhatin, motivasi belajar,
ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan
kesehatan.

2. Faktor eksternal: faktor yang berasal dari luar peserta didik yang
mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan
masyarakat.

2. Metode Lightening The Learning Climate
Menurut Suyadi (2013:48), “Metode lightening the learning

climate adalah metode yang mampu menciptakan suatu proses
pembelajaran secara bebas dengan cepat, humor kreatif yang mencairkan
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suasana, sentilan tentang inti pelajajaran yang dibahas secara
“menggelitik” dan lain sebagainya”.

Langkah-langkah pembelajaran dengan Lightening The Learning
Climate menurut Suyadi (2013: 49) sebagai berikut:
1) Pertama-tama, jelaskan kepada peserta didik bahwa pelajaran akan

dibuka dengan latihan yang menyenangkan sebelum semakin serius
tentang materi pelajaran.

2) Pecahlah kelas ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari
4-6 peserta didik. Berilah peserta didik sebuah tugas yang sekiranya
membuat peserta didik merasa enjoy atau gembira dengan topik,
konsep, atau isu penting dalam pelajaran yang dibahas. Dengan kata
lain, mintalah peserta didik memilih topik tertentu (sesuai minat
peserta didik).

3) Ajaklah sub-sub kelompok untuk menyatakan “kreasi-kreasi”
mereka. Berikan applaus terhadap hasil-hasilnya.

4) Tanyakan: “Apa yang dipelajari tentang pelajaran kita dari latihan
ini?”

Adapun variasi pengembangan metode lightening the learning
climate menurut Suyadi (2013: 49) sebagai berikut:
1) Buatlah humor atau anekdot yang bisa membuat lelucon tentang

materi pelajaran yang dibahas.
2) Buatlah pre-test berupa pilihan ganda tentang materi yang akan

diajarkan. Tambahkan humor pada butir pilihan gandanya. Untuk
setiap pertanyaan, perintahkan peserta didik untuk memilih jawaban
yang menurut mereka merupakan jawaban yang tidak mungkin
benar.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian
yang dilakukan oleh:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati tahun 2015, dengan judul

Penerapan Strategi Pemebelajaran Lightening The Learning Climate
untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS pada SDN-14 Palangka Tahun
Pelajaran 2014/2015.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anik Prihatini tahun 2013, dengan
judul Penerapan Metode Lightening The Learning Climate untuk
Meningkatkan Motivasi Belajar Pkn pada Siswa Kelas IV SD Negeri
3 Mojoagung Kecamatan Karangrayun Kabupaten Grobogan Tahun
Ajaran 2012/2013.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini pada umumnya siswa kelas
V SDN 3 Beleka kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena
penguasaan pemahaman tentang konsep materi yang masih kurang. Hal
ini disebabkan karena siswa sulit untuk mengarahkan perhatiannya
kepada penjelasan guru dan mata pelajaran IPS dianggap membosankan.
Tidak kalah pentingnya lagi , kegaitan belajar mengajar di kelas kurang
melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran, serta dalam proses
kegiatan belajar mengajar guru juga tidak menggunakan alat peraga,
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metode, dan pendekatan yang bisa membuat siswa lebih termotivasi
dalam mengkuti pembelajaran IPS, sehingga hasil belajar siswa masih
rendah (dibawah KKM).

Oleh karena itu, salah satu usaha untuk meningkatkan hasil belajar
siswa adalah dengan cara menerapkan metode Lightening the Learning
Climate pada pembelajaran IPS. Penerapan metode Lightening the
Learning Climate dapat meningkatkan hasil belajar IPS. Pembelajaran
dengan penerapan metode Lightening the Learning Climate dilaksanakan
dengan cara guru dapat membuat lelucon tentang materi pelajaran dengan
kreasinya sendiri. Membuat soal berupa pilihan ganda tentang materi
yang akan Anda ajarkan. Tambahkan humor pada butir pilihan gandanya.
Untuk tiap pertanyaan, perintahkan peserta didik untuk memilih jawaban
yang menurut mereka merupakan jawaban yang tidak mungkin benar.
Membuat soal cerita yang berisi sedikit humor pada pertanyaannya.
Menjelaskan kepada peserta didik bahwa kita akan memulai pelajaran
dengan aktivitas pembuka yang menyenangkan sebelum masuk pada
materi yang lebih serius. Mengelompokkan peserta didik ke dalam
kelompok-kelompok besar. Masing-masing kelompok besar itu diberikan
satu tugas untuk membuat kegembiraan atau kelucuan topik, konsep, atau
isu dari materi yang dipelajari. Meminta kelompok-kelompok tadi untuk
mempresentasikan kreasi mereka. Aktivitas belajar dengan penerapan
metode Lightening the Learning Climate yang dirancang dalam proses
pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk dapat belajar rileks
disamping menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan keterlibatan siswa
secara langsung dalam proses pembelajaran. Adanya aktivitas siswa
secara langsung dalam pembelajaran ini, dapat mempermudah anak
dalam memahami materi IPS dengan baik. Dengan demikian, penerapam
metode Lightening the Learning Climate dalam pembelajaran IPS dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut: Jika metode Lightening the Learning
Climate diterapkan pada siswa kelas V SDN 3 Beleka dengan optimal,
maka hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 3 Beleka tahun ajaran
2016/2017 akan meningkat.

C. Metode Penelitian
Lokasi penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 3 Beleka

karena penggunaan variabel tindakan yaitu metode Lightening the Learning
Climate pada Siswa kelas V. Penelitian telah dilaksanakan pada semester
ganjil Tahun Ajaran 2016/2017.
1. Definisi Operasional Variabel Harapan

Hasil belajar IPS adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam
mempelajari mata pelajaran IPS yang meliputi perubahan tingkah laku
baik sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki peserta didik
setelah ia menerima pengalaman belajarnya dalam proses pembelajran
sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal.
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Dalam penalitian ini, indikator keberhasilan pembelajran IPS yang diukur
adalah aspek sikap (afektif), pengetahuan ( kognitif), dan keterampilan
(psikomotorik) siswa kelas V SDN 3 Beleka yang diperoleh melalui
proses evaluasi.

2. Definisi Operasional Variabel Tindakan
Penelitian ini menggunkan penerapan metode lightening the

learning climate pada mata pelajaran IPS untuk siswa kelas V SDN 3
Beleka. Metode lightening the learning climate adalah metode
pembelajaran yang membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan
dengan humor-humor kreatif yang dilakukan oleh seorang guru, sehingga
peserta didik tidak bosan dengan materi yang disampaikan oleh guru.

Bagan Rancangan Penelitian Tindakan Kelas

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:
1. Observasi

Menurut Riduwan (2004:104) “observasi merupakan teknik
pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara
langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang
dilakukam”.

2. Tes Hasil Belajar
Kata tes (test dalam bahasa Inggris) berasal dari bahasa perancis

kuno: “testum” yang berarti “piring” untuk menyisihkan logam-logam
muli, maksudnya dengan menggunakan alat berupa piring itu akan
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dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi.
Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “tes”. Menurut S. Eko
Putra Widoyoko (2014:2) “tesmerupakan salah satu alat untuk
melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi
karakteristik suatu objek”. Hasil tes merupakan informasi tentang
karakteristik seseorang atau sekelompok orang.

Adapun instrumen pengumpulan data sebagai berikut:
a. Tes

Tes (test) merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya
kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons
seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan (Djemari Mardapi,
2008). Mansyur, dkk. (2009) mengartikan tes sebagai sejumlah
pertanyaan yang membutuhkan jawaban, atau sejumlah pernyataan
yang harus diberi tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat
kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang
yang dikenai tes (testee).

b. Non tes
Teknik nontes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh

gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian.
Selama ini teknik nontes kurang digunakan dibandingkan teknis tes.
Dalam proses pembelajaran pada umumnya kegiatan penilaian
mengutamakan teknik tes.

c. Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan bukti-

bukti penelitian yang telah dilakukan seperti persiapan rencana
pembelajaran, persiapan fasilitas yang dibutuhkan, daftar hasil belajar
siswa kelas V, lembar observasi aktivitas mengajar guru dan aktivitas
belajar siswa dan dokumentasi proses pembelajran seperti foto
kegitatan saat penelitian. Dokumentasi proses pembelajran seperti foto
kegitatan saat penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut:
1. Teknik Analisis Data Hasil Belajar Siswa

a. Ketuntasan individu
Menghitung ketuntasan belajar secara individu digunakan

rumus:= ℎ × 100
Purwanto, 2011:207)

b. Menghitung nilai rata-rata kelas
Menghitung ketuntasan belajar secara individu digunakan

rumus:

n
iX

X 
(Riduwan dan Akdon, 2010: 28)
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Keterangan:
X : Nilai rata-rata
ƩXi : Jumlah seluruh skor
n : Subjek

c. Ketuntasan Klasikal
Nilai evaluasi diperoleh setelah dilakukan tindakan kelas,

kemudian dianalisis untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar.
Ketuntasan hasil belajar secara klasikal dihitung menggunakan
rumus:= ∑ ∑ × 100 %
(Aqib, 2009: 41)

Keterangan:
P = Persentase ketuntasan belajar

2. Teknik Analisis Data Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran
a. Menentukan skor maksimal ideal (SMI)

Jumlah deskriptor = 20

Skor Maksimal tiap dekskriptor = 4

Skor Minimal tiap deskriptor = 1

Jadi,

Skor maksimal semua ( total ) deskriptor = 20 x 4 = 80

Skor minimal semua ( total ) deskriptor = 20 x 1 = 20

b. Menentukan nilai akhir
NA = × 100
(Nurkancana, 1990: 100)

Keterangan:
NA = Nillai Akhir
SA = Skor Aktual
SMi = Skor Maksimal Ideal

c. Menentukan MI (Mean Ideal) dan SDI (Simpangan Deviasi Ideal)
MI =1

2
x (Skormaksimal+ Skorminimal)

=1
2

x (80 +20)
= 50

SDI =1
3

x (Mi)

=1
3

x (50)
= 16,66

(Sumber : Nurkancana, 1990: 100)
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d. Menentukan kriteria aktivitas siswa
Kriteria untuk menentukan aktivitas siswa ditunjukkan pada

tabel di bawah ini:
Tabel 3.3 Pedoman Kriteria Aktivitas Belajar Siswa

Interval Interval
Skor

Nilai Kriteria

X ≥ MI + 2 SDI X ≥ 83 83 – 100 Sangat Baik
MI + 1 SDI ≤ X< MI + 2 SDI 67 ≤ X<83 67 – 82 Baik
MI - 1 SDI ≤ X< MI + 1 SDI 33 ≤ X<67 33 – 66 Cukup Baik
MI - 2 SDI ≤ X< MI - 1 SDI 17 ≤ X<33 17 – 32 Kurang Baik

X ≤ MI - 2 SDI X ≤ 17 0 – 17 Sangat Kurang Baik
(sumber: Nurkancana dan Sunartana, 1990: 100).

3. Teknik Analisis Data Aktivitas Guru dalam Pembelajaran
a. Menentukan skor maksimal ideal (SMI)

Jumlah deskriptor = 20
Skor tertinggi tiap dekskriptor = 4
Skor terendah tiap deskriptor = 1
Jadi,
Skor maksimal semua ( total ) indikator
20  x 4 = 80
Skor minimal semua ( total ) indikator
20 x 1 = 20

b. Menentukan nilai akhir
NA = × 100
(Nurkancana, 1990: 100)
Keterangan:
NA = Nillai Akhir
SA = Skor Aktual
Smi = Skor Maksimal Ideal

c. Menentukan MI (Mean Ideal) dan SDI (Simpangan Deviasi Ideal)
MI =1

2
x (Skor maksimal+ Skor minimal)

=1
2

x (80 + 20)
=50

SDI =1
3

x (Mi)

=1
3

x (50)
= 16,66

(Sumber : Nurkancana, 1990: 100)
d. Menentukan kriteria aktivitas guru

Kriteria untuk menentukan aktivitas guru ditunjukkan pada
tabel di bawah ini:
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Tabel 3.3 Pedoman Kriteria Aktivitas Guru
Interval Interval

Skor
Nilai Kriteria

X ≥ MI + 2 SDI X ≥ 83 83 – 100 Sangat Baik
MI + 1 SDI ≤ X< MI + 2 SDI 67 ≤ X<83 67 – 82 Baik
MI - 1 SDI ≤ X< MI + 1 SDI 33 ≤ X<67 33 – 66 Cukup Baik
MI - 2 SDI ≤ X< MI - 1 SDI 17 ≤ X<33 17 – 32 Kurang Baik

X ≤ MI - 2 SDI X ≤ 17 0 – 17 Sangat Kurang Baik
(sumber: Nurkancana dan Sunartana, 1990: 100).

Adapun indikator keberhasilan pembelajaran mata pelajaran IPS dengan
penerapan metode pembelajaran lightening the learning climate dikatakan
berhasil apabila:

1. Hasil belajar IPS siswa mencapai diatas nilai kriteria ketuntasan minimum
(KKM) yang telah ditetapkan peneliti yaitu ≥ 65 dengan ketuntasan klasikal
sebesar 80%.

2. Terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran
dengan menerapkan metode lightening the learning climate. Aktivitas
belajar siswa kategori sangat baik.

3. Aktivitas guru minimal berada pada kategori baik selama proses
pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran lightening the
learning climate.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Siklus I

a. Aktivitas Guru
Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru pada siklus I diperoleh

nilai 70,83 yang termasuk dalam kriteria baik, sehingga nilai ini telah
memenuhi kriteria yang diharapkan yakni aktivitas guru minimal
berada pada kategori baik.

b. Aktivitas siswa
Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I

diperoleh skor aktivitas siswa 75 dengan kriteria aktif, sehingga dalam
siklus ini sudah menunjukkan pencapaian yang diharapkan yakni
aktivitas belajar siswa kategori aktif.

c. Ketuntasan klasikal
Dari hasil evaluasi siklus I diperoleh data ketuntasan klasikal

sebesar 57% dengan jumlah siswa yang tuntas 16 orang dari 28 siswa.
Kemudian dari 28 siswa yang hadir saat penelitian terdapat 12 siswa
yang belum tuntas.

2. Siklus II
a. Aktivitas Guru
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Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru pada siklus II diperoleh
nilai 77,08 yang termasuk dalam kriteria baik. Hasil ini sudah
memenuhi kriteria yang diharapkan yakni aktivitas guru minimal
berada pada kategori baik.

b. Aktivitas Siswa
Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada penelitian siklus

II ini diperoleh nilai 79,16 dengan criteria aktif. Hasil penelitian ini
telah menunjukkan indikator ketercapaian yang di harapkan yaitu
aktivitas belajar siswa kategori aktif.

c. Ketuntasan klasikal
Data ketuntasan klasikal 82%. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak

23 orang dari 28 sisw. Sedangkan jumlah siswa yang belum tuntas
adalah 5 orang. Nilai rata-rata kelas sebesar 67,5. Hasil yang diperoleh
pada siklus ini telah menunjukkan indikator keberhasilan yaitu nilai
ketuntasan ≥65 dengan ketuntasan klasikal minimal sebesar 80%.

Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil
observasi aktivitas guru, hasil observasi aktivitas siswa dan data hasil
belajar pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Siklus Aktivitas
mengajar guru

Aktivitas
belajar siswa

Ketuntasan
klasikal

Nilai
rata-
rata
kelas

I 70,83
(Baik)

75
(aktif)

57%
(T=16, TT=12)

62,14

II 77,08
(Baik)

79,16
(Aktif)

82%
(T=23. TT=5)

67,5

E. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan

bahwa penerapan metode Lightening the Learning Climate dapat
meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 3 Beleka Tahun Ajaran
2016/2017. Kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil
penelitan ini adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan hasil belajar IPS diperoleh ketuntasan klasikal atau

persentase pada siklus I sebesar 57%  sedangkan pada siklus II sebesar
82%. Persentase tersebut menunjukkan peningkatan hasil belajar IPS
siswa pada siklus II sudah mencapai persentase ketuntasan klasikal yang
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sudah ditentukan yaitu minimal 80%. Hasil penelitian tersebut
membuktikan bahwa aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 3
Beleka sudah meningkat.

2. Peningkatan aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata nilai
sebesar 75 dengan kriteria aktif sedangkan pada siklus II diperoleh nilai
79,16 dengan kriteria aktif.

3. Peningkatan aktivitas guru pada siklus I memperoleh rata-rata nilai
sebesar 70,83 dengan kriteria baik sedangkan pada siklus II diperoleh rata-
rata nilai sebesar 77,08 dengan kriteria baik.

4. Peningkatan hasil belajar IPS melalui penerapan Lightening the Learning
Climate pada siswa kelas V SDN 3 Beleka. Adapun langkah-langkah
pembelajaran metode Lightening the Learning Climate yaitu, penyajian
materi oleh guru dengan membuat lelucon dengan kreasi sendiri,
pembentukkan kelompok besar yang terdiri dari 3 kelompok besar,
masing-masing kelompok menciptakan kegembiraan dalam diskusinya,
meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi, guru
menanyakan kembali materi yang sudah dipelajari, kemudian guru
bersama siswa menyimpulkan pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang perlu disampaikan oleh
peneliti  adalah sebagai berikut.
1. Bagi Guru

a) Diharapkan dengan penerapan metode Lightening the Learning
Climate di SDN 3 Beleka dapat menjadi alternatif dalam
pembelajaran IPS untuk meningkatkan hasil belajar IPS.

b) Diharapkan bagi guru di SDN 3 Beleka agar penerapan metode
Lightening the Learning Climate dioptimalkan lagi agar dapat
meningkatkan hasil belajar IPS.

c) Diharapkan bagi guru untuk mengoptimalkan lagi hasil belajar siswa
yang belum mencapai KKM yaitu 65 dengan memberikan remedial
atau tugas tambahan untuk siswa yang belum mencapai nilai KKM.

2. Bagi Siswa
a) Diharapkan siswa dapat lebih aktif lagi dalam pembelajaran IPS.
b) Diharapkan siswa tidak cepat bosan dalam pembelajaran IPS.
c) Siswa harus senantiasa meningkatkan hasil belajar IPS dengan lebih

banyak membaca, berdiskusi dan berlatih mengerjakan soal-soal
yang diberikan.

3. Bagi Sekolah
Sekolah hendaknya dapat mempertimbangkan penerapan metode

Lightening the Learning Climate dalam mata pelajaran lainnya sebagai
upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Sehingga kualitas belajar pada
mata pelajaran lainnya dapat ditingkatkan.
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