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ABSTRAK 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ketercapaian hasil belajar siswa IPS yang 

belum mencapai KKM dan belum mencapai kriteria ketuntasan klasikal yang telah 

ditetapkan, sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah tersebut, dengan 

menerapkan metode resitasi pada siswa kelas IV SDN 3 Cakranegara Tahun ajaran 

2015/2016. Data hasil belajar diperoleh dengan menggunakan metode tes berupa soal pilihan 

ganda. Sedangkan data mengenai aktivitas siswa dan guru diperoleh dengan menggunakan 

lembar observasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data peningkatan rata-rata skor 

aktivitas guru yaitu sebesar 59,5 dengan kategori cukup baik pada siklus I yang meningkat 

menjadi 71,5 dengan kategori baik pada siklus II. Sedangkan rata-rata skor aktivitas siswa 

pada siklus I 60 atau dalam kategori cukup aktif menjadi 67,5 dengan kategori aktif pada 

siklus II. Begitu juga dengan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa pada siklus I yaitu 

sebesar 72,4% dan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 13,8% menjadi 86,2%. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar IPS siswa 

Kelas IV SDN 3 Cakranegara tahun ajaran 2015/2016 dapat tercapai melalui penerapan 

metode resitasi.  
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ABSTRACT 

 

 

The problem which is studied in this research is the students’ low achievement in social 

science subject that lower that the standard and also cannot reach the criteria of classical 

completeness which require, so that it needs an action to solve the problem. It can be done 

through applying recitation method for students at fourth grade class in SDN 3 cakranegara 

academic year 2015/2016. The data of learning result are gained from test using multiple 

choice. The data of students’ activity and teacher’s activity are gained from observation 

sheet. Based on the research result, it is found that the mean score of teacher’s activity is 

increase from 59,5 which categorize as good enough in the first cycle, become 71,5 

categorized as good in the second cycle. Meanwhile, the average score of students’ activity in 

the first cycle is 60 categorized as active enough become 67,5 in the second cycle categorized 

as active. Moreover, the classical completeness of students’ learning result in the first cycle 

at 72,4% become 86,2% in the second cycle which increase 13,8 %. From the research result 

above, it can be concluded that the increasing of social science learning outcome of students 

at four grade class in SDN 3 cakranegara academic year 2015/2016 can be achieved through 

applying recitation method.   
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I. PENDAHULUAN 

Pendidikan tidak terlepas dari peran kemampuan seorang guru dalam menyampaikan 

pelajaran dilingkungan sekolah serta peran orangtua dalam mendidik dilingkungan rumah. 

Guru dan orangtua diharapkan mampu bekerjasama dalam proses pendidikan seorang anak 

agar tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Sebagai seorang pendidik guru dituntut oleh banyak hal, karena tugas guru tidak hanya 

mengajar (transfer ilmu pengetahuan) saja, tetapi juga dituntut untuk bisa memotivasi anak 

didiknya, sebab motivasi yang diberikan pendidik sangat berpengaruh terhadap anak 

didiknya. Sedangkan motivasi itu sendiri sangat beragam salah satunya seperti metode 

pengajaran yang digunakan oleh guru tersebut. Metode adalah cara guru untuk mewujudkan 

tindakan belajar mengajar, namun fungsinya juga merupakan alat untuk mencapai tujuan 

sehingga proses belajar mengajar tidak mungkin akan berlangsung tanpa adanya metode. 

Hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas IV SDN 3 Cakranegara yaitu Ibu Ni 

Nyoman Suartini S.Pd diperoleh informasi bahwa masih banyak siswa kelas IV yang 

memiliki kesulitan dalam penguasan materi pembelajaran IPS, dan metode yang digunakan 

oleh guru adalah metode ceramah saja. Hasil dari metode pembelajaran seperti itu kurang 

bisa menanamkan konsep pemahaman dengan tepat dan lebih bermakna kepada siswa Hal ini 

dapat dilihat dari meteri yang diberikan oleh guru yang kurang bisa dipahami secara baikoleh 

siswa, hal tersebut berdampak pada pencapaian nilai akademik siswa. Rendahnya 

pemahaman materi yang diterima oleh siswa dapat dilihat dari nilai hasil belajar IPS siswa 

kelas IV SDN 3 Cakranegara melaui nilai ulangan semester ganjil,  dengan nilai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimum) yang telah ditetapkan guru adalah 68,0. Dari 29 orang siswa 

ada 11 orang siswa yang tidak tuntas atau dengan jumlah persentase ketidaktuntasan secara 

klasikal adalah sebesar 37,9% dalam pembelajaran IPS. Hal ini berarti hanya 18 orang siswa 

yang tuntas atau dengan jumlah persentase ketuntasan klasikal adalah sebesar 62,1%.  Dilihat 

dari persentase ketuntasan klasikal tersebut, hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

terbilang masih rendah karena standar ketuntasan klasikal yang ditetapkan oleh pemerintah 

adalah sebesar 85%. Ini berarti perlu ada upaya perbaikan untuk meningkatkan hasil belajar  

IPS siswa kelas IV SDN 3 Cakranegara. Salah satu upaya perbaikan tersebut dapat berupa 

penerapan metode resitasi atau metode pemberian tugas.  Berdasarkan uraian tersebut maka 

peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Penerapan Metode Resitasi dalam 

Peningkatan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SDN 3 Cakranegara Tahun ajaran 

2015/2016”. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah metode resitasi dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 3 Cakranegara Tahun ajaran 

2015/2016?. 

Untuk mengatasi masalah yang ada maka diterapkan metode resitasi dalam 

pembelajaran IPS . Metode Resitasi atau metode pemberian tugas ini digunakan agar siswa 

memiliki hasil belajar yang lebih mantap, karena siswa melaksanakan latihan-latihan selama 

mengerjakan tugas dengan menggunakan yang diperoleh dari penjelasan yang telah diberikan 

oleh guru tersebut, dan siswa dapat menumbuhkan rasa percaya diri mereka serta dapat 

mengembangkan kemampuan mereka sendiri. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam  penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

IPS siswa kelas IV SDN 3 Cakranegara Tahun ajaran 2015/2016 dengan menggunakan 

metode resitasi. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 

1) Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

Menurut K. Brahim (dalam Susanto 2013 : 5) menyatakan bahwa hasil belajar dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran 

disekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah 

materi pelajaran tertentu. 

 

2) Pengertian Metode Resitasi 

Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan . dengan memanfaatkan metode 

secara akurat guru, akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Dengan kata lain metode 

adalah pelican jalan pengajaran menuju tujuan (Djamarah dan Zain 2013:75). 

Resitasi adalah suatu metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam 

merangsang dan meningkatkan pemahaman anak, yang dilakukan dengan pemberian 

tugas yang terstruktur untuk aktif belajar, baik secara individual maupun secara 

kelompok. serta harus dipertanggungjawabkan oleh siswa tersebut. (Djamarah dan Zain, 

2013 : 85). 

Menurut Djamarah dan Zain (2013:85) Metode Resitasi atau penugasan adalah 

metode penyajian bahan dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan 

kegiatan belajar. Masalahnya tugas yang dilakukan oleh siswa dapat dilakukan didalam 

kelas, dilaboratorium, diperpustakaan, dibengkel, dirumah siswa, atau dimana saja asal 

tugas itu dapat dikerjakan.  

Menurut Djamarah dan Zain (2013 : 86) Adapun langkah-langkah yang harus diikuti 

dalam penggunaan metode resitasi atau penugasan ini antara lain : 

1. Fase Pemberian Tugas 

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan : 

- Tujuan yang akan dicapai. 

- Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang ditugaskan 

tersebut. 

- Sesuai dengan kemampuan siswa. 

- Ada petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa. 

- Waktu yang disediakan cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. 

2. Fase pelaksanaan tugas  

- Diberikan bimbingan dan pengawasan oleh guru 

- Diberikan dorongan sehingga siswa mau bekerja  

- Dikerjakan oleh siswa itu sendiri tanpa menyuruh orang lain. 

- Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang diperoleh dengan baik dan 

sistematik. 

3. Fase mempertanggung jawabkan tugas (resitasi) 

Hal yang harus dikerjakan pada fase ini : 

- Laporan siswa baik lisan/tertulis dari apa yang telah dikerjakannya. 

- Adanya diskusi atau tanya jawab dikelas 

- Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun nontes atau dengan cara 

lainnya. 
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Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh : 

1. Hetya Apriana (2011) dengan judul “Upaya Meningkatkan Presitasi Belajar Dengan 

Menggunakan Metode Pemberian Tugas Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di 

Kelas III SDN 12 Ampenan Tahun Ajaran 2010/2011”. 

2. Rina Nopianti (2012) dengan judul “Penerapan Metode Pemberian Tugas Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Pokok Sifat-Sifat Operasi Hitung 

Bilangan Bulat Pada Siswa Kelas IV SDN Nyurlembang Kecamatan Narmada 

Semester I Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 

Pelaksanaan pembelajaran di SDN 3 Cakranegara khususnya dikelas IV dalam mata 

pelajaran IPS tergolong masih kurang. Melihat kondisi tersebut dalam penelitian ini 

peneliti mencoba untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan metode 

resitasi atau pemberian tugas. 

Metode resitasi atau metode pemberian tugas digunakan untuk tujuan agar siswa 

memiliki hasil belajar yang lebih baik, karena siswa dapat lebih mengembangkan 

kemampuan belajar mereka. Penerapan metode ini juga dapat mengasah kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan masalah dan mencari tahu sendiri. Penerapan metode ini juga 

dapat mendidik siswa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, aktivitas, dan rasa 

tanggung jawab siswa serta kemampuan siswa dalam memanfaatkan waktu belajar secara 

efektif dan efisien. 

Jadi melalui penerapan metode resitasi atau pemberian tugas pada pembelajaran IPS 

siswa kelas IV SDN 3 Cakranegara ini siswa diajak berperan aktif serta menemukan dan 

membentuk pengetahuannya. Selain itu metode resitasi ini juga diharapkan dapat 

membangkitkan kembali motivasi belajar pada pembelajaran IPS sehingga dapat lebih 

menyenangkan dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

3) PELAKSANAAN PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan dikelas IV SDN 3 Cakranegara Tahun ajaran 2015/2016. SDN 3 

Cakranegara beralamat di Jl. Selaparang, Gang Kepundung No. 9 Negarasakah Cakranegara. 

Waktu pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini berlangsung pada semester genap tahun 

ajaran 2015/2016.  

1. Penyusunan proposal dimulai pada bulan Desember 2015 sampai Maret 2016. 

2. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 31 Maret dan 4 April 2016. 

3. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 7 dan 11 April 2016. 

4. Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2016. 

 

Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SDN 3 Cakranegara dengan 

jumlah siswa yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah 29 orang siswa, yang terdiri 

dari 12 orang siswa laki-laki dan 17 orang siswa perempuan. Dalam penelitian ini yang 

bertindak sebagai observer selama proses penelitian berlangsung adalah Ibu Ni Nyoman 

Suartini, S.Pd selaku Guru Kelas IV di SDN 3 Cakranegara dan Bagus Andika Suari yang 

merupakan teman sejawat dari peneliti. 

Faktor-faktor yang menjadi focus penelitian ini diantaranya adalah faktor guru dan 

faktor siswa. Faktor guru yang diteliti adalah kemampuan guru dalam menerapkan metode 

resitasi dalam pembelajaran IPS. Dan faktor siswa yang diteliti dalam penelitian ini adalah  
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aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode resitasi yang berkaitan dengan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi variable harapan dan variable tindakan. Definisi 

operasional variable harapan yaitu hasil belajar merupakan kemampuan yang dapat teramati 

dalam diri seseorang berupa tingkat keberhasilan dalam mempelajari materi pelajaran di 

sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes. Definisi operasional 

variable tindakan yaitu metode resitasi. Metode resitasi adalah suatu metode pembelajaran 

yang dapat digunakan oleh guru dalam merangsang dan meningkatkan pemahaman anak, 

yang dilakukan dengan pemberian tugas yang terstruktur serta harus dipertanggungjawabkan 

oleh siswa tersebut.  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas 

ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu: tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, tahap observasi an evalusi, serta tahap refleksi.Pelaksanaan setiap siklus 2 

kali pertemuan dengan alokasi waktu yang sama yaitu 3 x 35 menit untuk setiap pertemuan. 

 

Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Tes 

Tes merupakan alat ukur, instrumen, atau prosedur pengukuran yang dipergunakan 

untuk mengetahui kemajuan dan perubahan yang terjadi pada diri peserta didik setelah 

mengikuti kegiatan belajar mengajar (Bahtiar dan Saiful Prayogi, 2012:23). Tes dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif berupa nilai mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada siswa kelas IV SDN 3 Cakranegara. Nilai 

hasil belajar siswa akan dinilai dengan menggunakan tes pada setiap akhir siklus. 

 

2. Non Tes 

Non tes digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data kualitatif yang berupa 

informasi tentang keefektifan pembelajaran didalam kelas ketika guru dan siswa dalam 

proses belajar mengajar IPS. Teknik non tes digunakan berupa teknik observasi 

(pengamatan) dan dokumentasi. Dalam teknik observasi terdapat lembar observasi yang 

terdiri dari dua yaitu lembar observasi guru dalam belajar mengajar dan lembar observasi 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran. 

 

Untuk keperluan pengumpulan data maka dalam penelitian tindakan kelas ini 

dikembangkan beberapa instrument penelitian antara lain: 

1. Lembar Observasi 

a. Lembar observasi aktivitas guru  diukur dengan menggunakan ratting scale dengan 

skala 4. Indikator keberhasilan aktivitas guru ditandai dengan aktivitas guru minimal 

berkategori baik pada proses pembelajaran dengan menggunakan metode resitasi 

Adapun aspek-aspek yang diamati adalah sebagai berikut: 

1) Perencanaan dan persiapan pembelajaran 

2) Pemberian apersepsi dan motivasi kepada siswa 

3) Fase Pemberian Tugas 

4) Fase Pelaksanaan Tugas 

5) Kemampuan Guru Mengelola Kelas 

6) Fase Mempertanggungjawabkan tugas (Resitasi) 

7) Mengakhiri Pembelajaran 
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b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Indikator keberhasilan aktivitas belajar siswa minimal berkategori aktif pada 

proses pembelajaran. Beberapa aspek penilaian aktivitas belajar adalah sebagai 

berikut: 

1) Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran 

2) Fase Pemberian Tugas (Antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran) 

3) Interaksi Siswa Dengan Guru 

4) Fase Pelaksanaan Tugas 

5) Interaksi Siswa Dengan Kelompok 

6) Fase Mempertanggungjawabkan Tugas (Resitasi) 

7) Partisipasi  Siswa Dalam Menyimpulkan Hasil Belajar. 

 

2. Tes Hasil Belajar  

Purwanto (2010:66) mengatakan bahwa tes hasil belajar merupakan tes penguasaan, 

karena tes ini mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru atau 

dipelajari oleh siswa. Tes diujikan setelah siswa memperoleh sejumlah materi 

sebelumnya dan pengujian dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa atas materi 

tersebut. Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran 

digunakan instrumen berupa tes tertulis berbentuk objektif atau pilihan ganda sebanyak 

15 soal.  

 

Teknik Analisis data yang digunakan sebagai berikut: 

1. Data Hasil Belajar Siswa 

a. Ketuntasan individu 

Menurut Purwanto, (2010:207) Nilai akhir individual per siswa ditentukan dengan 

rumus sebagai berikut : 
 

  Nilai = 
Skor Perolehan  

 x 100 
Skor Maksimal 

 

b. Menghitung Nilai Rata-rata 

Menurut Aqib  (2009:204) cara perhitungan nilai rata-rata adalah sebagai berikut : 

X = 
  ∑ X 

  
        ∑ N 

Keterangan: 

X   : Nilai Rata-Rata 

∑ X: Jumlah Semua Nilai Siswa 

∑ N: Jumlah Siswa 

 

c. Ketuntasan klasikal 

Menurut Aqib (2009:41) cara perhitungan ketuntasan klasikal adalah sebagai 

berikut : 

P = 
∑ Siswa yang tuntas belajar  

 x 100 % 
∑ Siswa 

Keterangan: 

P : Ketuntasan klasikal 
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2. Data Aktivitas Siswa 

Teknik penilaian untuk aktivitas belajar siswa ini menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

NA = 
𝑆𝐴

𝑆𝑀𝑖
 × 100 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 

SA = Skor Aktual 

Smi = Skor Maksimal Ideal 

(Nurkencana, 1990) 

 

a. Mencari Skor Maksimal ideal (SMi) 

Untuk mencari skor maksimal ideal, maka ditentukan dengan cara sebagai 

berikut. 

SMi = Nilai Maksimum x Jumlah indikator penilaian, dimana  : 

Banyaknya indikator yang diamati = 7 

Banyaknya deskriptor tiap indikator = 3 

Skor maksimal untuk setiap deskriptor = 4 

Skor minimal untuk setiap deskriptor = 1 

Jumlah indikator penilaian = 21 

Jadi, Skor Maksimal Ideal (SMi) = 4 x 21 = 84 dan  

Skor Minimal = 1 x 21 = 21 

 

b. Analisis Data Aktivitas Belajar Siswa  

Analisis data aktivitas belajar siswa menggunakan Mi (Mean ideal) dan SDi 

(Standar Deviasi ideal), dihitung dengan rumus berikut : 

Mi = ½ x (Smax i + Smin i) 

      = ½ x (84 + 21) 

      = ½ x 105 

      = 52,5 

SDi = 1/3 x Mi 

       = 1/3 x 52,5 

       = 17,5 

c. Menentukan Kriteria Aktivitas Siswa 

Kriteria untuk menentukan aktivitas siswa dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.1 Pedoman Kriteria Aktivitas siswa 

Interval Interval Skor Kategori 

Mi + 1,5 SDi ≤ X ≤ SMi 78,75 ≤ X ≤ 84 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi ≤ X < Mi + 1,5 SDi 61,25 ≤ X < 78,75 Aktif 

Mi – 0,5 SDi ≤ X < Mi + 0,5 SDi 43,75 ≤ X < 61,25 Cukup aktif 

Mi – 1,5 SDI ≤ X < Mi – 0,5 SDi 26,25 ≤ X < 43,75 Kurang aktif 

0 ≤ X < Mi – 1,5 SDI 0 ≤ X< 26,25 Tidak aktif 

Keterangan :  X = Jumlah skor yang diperoleh 

(Sumber : Nurkancana dan Sunartana, 1990: 103) 
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3. Data Aktivitas Guru 

Pengolahan data untuk aktivitas guru dalam pembelajaran sama dengan cara 

pengolahan aktivitas siswa yaitu menggunakan MI (Mean Ideal) dan SDI (Standar 

Deviasi Ideal). Menentukan skor aktivitas guru untuk masing-masing deskriptor yaitu :  

a. Skor 1 diberikan jika tidak ada deskriptor yang diamati tampak. 

b. Skor 2 diberikan jika 1 deskriptor  yang diamati tampak. 

c. Skor 3 diberikan jika 2 deskriptor yang diamati tampak. 

d. Skor 4 diberikan jika 3 deskriptor yang diamati tampak. 

 

Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

NA = 
𝑆𝐴

𝑆𝑀𝑖
 × 100 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 

SA = Skor Aktual 

Smi = Skor Maksimal Ideal 

(Nurkencana, 1990) 

 

Nilai aktivitas yang diperoleh berdasarkan rumus diatas, selanjutnya ditentukan 

kualitasnya berdasarkan kategori sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Pedoman Kriteria Aktivitas siswa 

Interval Interval Skor Kategori 

Mi + 1,5 SDi ≤ X ≤ Smi 78,75 ≤ X ≤ 84 Sangat Baik 

Mi + 0,5 SDi ≤ X < Mi + 1,5 SDi 61,25 ≤ X < 78,75 Baik 

Mi – 0,5 SDi ≤ X < Mi + 0,5 SDi 43,75 ≤ X < 61,25 Cukup Baik 

Mi – 1,5 SDI ≤ X < Mi – 0,5 SDi 26,25 ≤ X < 43,75 Kurang Baik 

0 ≤ X < Mi – 1,5 SDI 0 ≤ X< 26,25 Tidak Baik 
 

Keterangan :  X = Jumlah skor yang diperoleh 

(Sumber : Nurkancana dan Sunartana, 1990: 103) 

 

Kriterian keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah pencapaian hasil belajar 

siswa dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Meningkatnya hasil belajar siswa mata pelajaran IPS dengan pencapaian nilai sebesar 

70,0.  

2. Penelitian ini dikatakan berhasil jika, observasi aktivitas guru minimal berkatagori baik, 

dan observasi aktivitas siswa minimal berkatagori aktif. 

3. Adanya peningkatan ketuntasan klasikal sebanyak 85% dari jumlah peserta didik, artinya 

85% dari jumlah peserta didik dapat mencapai nilai 70,0 

 

4) HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 59,5 dengan kategori cukup baik 

b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 60 dengan kategori cukup aktif 
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c) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi yaitu sebesar 

72,4% dari 29 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 21siswa dan 8 siswa yang tidak 

tuntas. Hasil tersebut kurang dari target KKM yang ditentukan yaitu ≥70 dengan 

ketuntasan klasikal 85% 

d) Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka penelitian dilanjutkan ke siklus II. 

 

2. Siklus II 

a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 71,5 dengan kategori baik 

b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 67,5 dengan kategori aktif 

c) Ketuntasan klasikal belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi yaitu sebesar 

86,2% dari 29. Siswa yang tuntas sebanyak 25 siswa dan 4 siswa yang tidak tuntas.  

d) Hasil tersebut menunjukan adanya peningkatan hasil dari siklus I ke siklus II serta 

telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian dihentikan pada 

siklus II. 

 

Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil observasi kativias 

guru, hasil observasi aktivitas siswa dan data hasil belajar pada siklus I dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Observasi dan Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 

Siklus 

Hasil Observasi Hasil Belajar 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Rata-rata 

skor 
Kategori 

Rata-rata 

skor 
Kategori 

Jumlah 

siswa yang 

tuntas 

Ketuntasan 

klasikal 

I 59,5 
Cukup 

Baik  
60 

Cukup 

Aktif 

21 
72,4% 

II 71,5 Baik 67,5 Aktif 25 86,2% 

Peningkatan 12  7,5  4 13,8% 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui hasil aktivitas guru dari siklus I sebesar 59,5 yang 

dikategorikan cukup baik meningkat menjadi 71,5 pada siklus II yang dikategorikan baik. 

Hasil aktivitas siswa siklus I sebesar 60 yang berkategori cukup aktif meningkat menjadi 67,5 

pada siklus II berkategori aktif. Sedangkan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang 

diperoleh dari standar KKM sebesar 70 yaitu sebesar 72,4% pada siklus I meningkat menjadi 

86,2% pada siklus II. 

 

5) KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai hasil dan pembahasan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan metode resitasi pada proses pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan 

belajar siswa dan guru pada mata pelajaran IPS dikelas IV SDN 3 Cakranegara. Hal ini 

dapat dilihat dari adanya peningkatan rata-rata skor aktivitas guru yaitu sebesar 59,5 

atau dalam katagori cukup baik pada siklus I yang meningkat sebesar 12 menjadi 71,5 

atau dalam kategori baik pada siklus II. Sedangkan rata-rata skor aktivitas siswa pada 
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siklus I sebesar 60 atau dalam kategori cukup aktif, meningkat sebesar 7,5 menjadi 67,5 

atau dalam katagori aktif pada siklus II.  

2. Setelah menerapkan metode resitasi dalam dua siklus pada penelitian ini, terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari ketuntasan 

klasikal yang diperoleh pada siklus I yaitu sebesar 72,4 % dan pada siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 13,8% menjadi 86,2%.  

 

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepada siswa diharapkan agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran agar konsep 

pembelajaran dapat lebih mudah dipahami sehingga dalam mengerjakan tugas atau soal 

lebih mudah dikerjakan.  

2. Kepada guru diharapkan untuk lebih memperhatikan dan memberi bimbingan kepada 

siswa yang kurang mengerti dalam pelajaran dengan menerapkan metode resitasi dalam 

melaksanakan proses pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 

3. Kepada sekolah diharapkan dapat mempertimbangkan penerapan metode resitasi dalam 

kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah. 

4. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, oleh sebab itu bagi 

mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan variabel yang sama dan 

ingin mengembangkannya sebaiknya melakukan penelitian yang lebih mendalam dan 

lebih inovatif agar dapat lebih meningkatkan hasil belajar siswa. 
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