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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas IV 

SDN 29 Ampenan. Hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 29 Ampenan tidak 

sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi ini dapat terlihat dari masih banyaknya 

siswa yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal pada mata pelajaran 

IPS yaitu 75. Adapun Hasilnya menunjukan 58% siswa atau sekitar 23 siswa 

tuntas dan 41% siswa atau sekitar 16 siswa lainnya tidak tuntas. Masalah ini 

terjadi karena pembelajaran masih terpusat pada guru (Teacher Centered) dan 

metode pembelajaran yang digunakan. Guru biasanya menggunakan metode 

ceramah, tanya jawab dan guru jarang menggunakan media dalam proses 

pembelajaran. Masalah penilitian ini adalah  apakah penggunaan strategi Know-

Want to Know-Learned (KWL) dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 

IV SDN 29 Ampenan Tahun Pelajaran 2016/2017. Tujuan penilitian ini adalah  

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 29 Ampenan dengan 

menggunakan strategi “Know-Want to Know-Learned (KWL)”. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 

dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi. 

Data dikumpulkan menggunakan lembar observasi dan tes hasil belajar siswa. 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 29 Ampenan berjumlah 

39 orang. Setelah dilakukan penelitian diperoleh data peningkatan hasil belajar 

siswa pada siklus I, persentase siswa yang tuntas yakni 76,9% atau  30 orang 

siswa tuntas dan persentase yang tidak tuntas yakni 23% atau 9 orang siswa tidak 

tuntas. Sedangkan pada siklus II persentase siswa yang tuntas yakni 87,1% atau 

34 orang siswa tuntas dan persentase yang tidak tuntas yakni 12,9% atau 5 orang 

siswa tidak tuntas. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

penerapan strategi Know-Want to Know-Learned (KWL) dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa kelas IV SDN 29 Ampenan Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

 

Kata-kata kunci: Strategi “Know-Want to Know-Learned (KWL)”, Hasil Belajar 

IPS 

 

 



INCREASING IPS STUDY RESULT BY USING KNOW-WANT TO KNOW-

LEARNED (KWL) GRADE IVSTUDEN OF SN 29 AMPENAN ACADEMIC 

YEAR OF 2016/2017 

By: 

LAELATUL RAFIQAH 

E1E 213 097 

ABSTRACT 

This study is based on the low learning outcomes of IPS students of grade IV 

SDN 29 Ampenan. The results of the IPS students learning grade IV SDN 29 

Ampenan not in accordance with the expected. This condition can be seen from 

the number of students who do not meet the minimum completeness criteria in 

social studies is 75. The result showed 58% of students, or about 23 students 

completed and 41% of students, or about 16 other students did not complete. This 

problem occurs because the learning is still centered on the teacher (Teacher 

Centered) and the learning method used. Teachers usually use lecture methods, 

frequently asked questions and teachers rarely use the media in the learning 

process. This research problem is whether the use of Know-Want to Know-

Learned (KWL) strategies can improve the learning outcomes of IPS of fourth 

grade students of SDN 29 Ampenan in Lesson 2016/2017. The purpose of this 

research is to improve the learning outcomes of IPS students of grade IV SDN 29 

Ampenan by using the strategy of "Know-Want to Know-Learned (KWL)". The 

type of research used is Class Action Research (PTK) conducted in two cycles and 

each cycle consists of four stages, namely the planning stage, the stage of action 

implementation, the stage of observation, and the reflection stage. Data were 

collected using observation sheets and student learning outcomes. The subjects in 

this study are students of grade IV SDN 29 Ampenan amounted to 39 people. 

Having done the research data showed improving student learning outcomes in the 

first cycle, the percentage of students who completed the 76.9% or 30 students 

completed and incomplete percentage at 23% or 9 students did not complete. 

While on the second cycle the percentage of students who completed the 87.1% or 

34 students completed and the percentage of incomplete ie 12.9% or 5 students 

did not complete. Based on the result of this research, it can be concluded that the 

implementation of Know-Want to Know-Learned (KWL) strategy can improve 

the learning result of IPS of fourth grade students of SDN 29 Ampenan Lesson 

Year 2016/2017. 

Keywords: "Know-Want to Know-Learned (KWL) Strategy", IPS Learning 

Outcomes 

 

 



1. Pendahuluan  

Pendidikan merupakan proses pendewasaan sekaligus proses 

pembentukan pribadi dan karakter manusia. Melalui pendidikan sekolah 

itulah, manusia melatih kedewasaan dan mengasah intelektualitas serta 

kompetensinya dalam tanggung jawab dan kesadaran. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan Yuli Andriani , S.Pd 

selaku wali kelas IV, pada tangga 24 Oktober 2016 diperoleh informasi, 

bahwa hasil belajar khususnya pada matapemelajaran IPS masih rendah. 

Rendahnya hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial dikarenakan masih banyaknya siswa yang belum 

mencapai Kriteria Kentutasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan 

sekolah, dengan KKM pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah 

75. Adapun hasilnya yakni dari 39 siswa pada kelas IV di SDN 29 

Ampenan, 58% siswa atau sekitar 23 siswa tuntas dan 41% siswa atau 

sekitar 16 siswa tidak tuntas. Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan 

karena dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, guru biasa 

mengajar dengan metode ceramah, tanya jawab, dan terkadang 

menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Hal ini berarti hasil 

yang diharapkan masih belum tercapai dari ketuntasan klasikal yang di 

tentukan yaitu 85%. Oleh karna itu Salah satu strategi yang dapat mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan strategi Know-Want to Know-Learned 

(KWL) dapat meningkatkan akivitas siswa dalam membaca materi pelajaran. 

Strategi Know-Want to Know-Learned (KWL) memberikan kesempatan 

kepada siswa mengenai tujuan membaca dan memberikan suatu peran aktif 

sebelum, saat sesudah membaca. Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

peneliti melakukan penelitian dengan judul “Upaya Peningkatan Hasil 

Belajar IPS Menggunakan Strategi Know-Want to Know-Learned (KWL) 

Siswa  Kelas IV SDN 29  Ampenan Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi 

Know-Want to Know-Learned (KWL) dapat meningkatkan hasil pelajaran 

IPS  siswa kelas IV SDN 29 Ampenan Tahun Pelajaran 2016/2017. 



  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 29 Ampenan 

Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan strategi “Know - Want to Know – 

Learned”. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalahsebagai berikut: 

a. Bagi siswa: mampu meningkatkan minat membaca siswa. 

b. Bagi guru: Sebagai bahan masukan bagi guru agar dapat menggunakan 

Strategi pembelajaran  

c. Bagi sekolah: Mendorong guru lain untuk aktif melaksanakan 

pembelajran yang inovatif. 

2. Kajian pustaka dan hipotesis tindakan  

Teori yang relevan pada penelitian ini adalah: 

2.1 Hasil Belajar 

Menurut Susanto (2013: 5) hasil belajar yaitu perubahan-berubahan 

yang terjadi pada siswa, baik yang mencakup aspek kongitif, afektif, 

dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar.  

2.2 Strategi Know-Want to Know-Learned (KWL)  

Menurut Rahim (2011: 41), Strategi KWL  memberikan  kepada  siswa  

tujuan  membaca  dan  memberikan  suatu  peran  aktif siswa sebelum, 

saat, dan sesudah membaca. 

2.3 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

Menurut Susanto ( 2014: 6) Ilmu pengetahuan sosial merupakan 

integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, yaitu: 

sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. 

2.4 Penelitian Yang Relevan 

Penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS dengan strategi KWL sudah banyak dilakukan. Seperti 

penelitian yang telah dilakukan oleh Fitri Apriliawati (2014) dan Yuli 

Amalia Sari (2012), semua berhasil dengan memuaskan.   

 



2.5 Kerangka Berfikir  

Rendahnya aktivitas dan hasil belajar IPS yang dialami oleh siswa kelas 

IV SDN 29 Ampenan disebabkan oleh banyak faktor, sehingga untuk 

mencegah terjadinya hal tersebut maka guru harus dapat menanganinya 

melalui strategi pembelajaran KWL dapat memberikan kesempatan 

siswa untuk berani tampil di depan teman-temannya untuk 

menyampaikan dan menjelaskan materi yang diajarkan sehingga dapat 

meningkatkan penguasaan materi pada siswa. 

2.6 Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kajian teori di atas, maka peneliti dapat membuat hipotesis 

penelitian sebagai berikut: jika penerapan strategi pembelajaran KWL 

dalam pembelajaran IPS dilakukan secara optimal, maka aktivitas dan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS  kelas IV SDN 29 Ampenan 

akan meningkat. 

3. Pelaksanaan Penelitian  

Jenis penilitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau Classroom 

Action Research. Subjek penelitian difokuskan pada siswa kelas IV SDN 29 

Ampenana yang berjumlah 39 orang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 13 

orang perempuan. Variable harapan Hasil belajar adalah tolak ukur untuk 

mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang 

dimana peserta didik setelah melalui proses pembelajaran tersebut 

mengakibatkan perubahan baik kongitif, afektif dan psikomotor. Variable 

tindakan Strategi KWL dalam penelitian ini adalah Strategi yang 

dilaksanakan di kelas IV SDN 29 Ampenan. Penelitian ini terdiri dari dua 

siklus dan masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi 

3.1 Langkah-langkah Penelitian 

a. Siklus I 

1) Perencanaan Tindakan 

2) Pelaksanaan Tindakan 

3) Pengamatan Hasil Tindakan 



4) Refleksi 

b. Siklus II 

    Pada siklus kedua juga sama tahapannya dengan siklus 

pertama. Pada siklus kedua ini, semua kekurangan yang terjadi pada 

saat pelaksanaan siklus pertama di perbaiki. Mulai dari perencanaa, 

pelaksanaan, pengamatan sampai dengan refleksi. 

3.2 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini 

adalah : 

1. Observasi 

2. Tes 

3. Dokumentasi 

3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini 

adalah: 

1. Tes 

2. Lembar observasi 

3. Dokumentasi  

3.4 Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode deskriftif 

kuantitatif dan kualitatif. 

1. Metode analisis Kuantitatif 

- Ketuntasan Individu 

  

- Hitung rata-rata  

 

- Nilai klasikal  



 

 

 

2. Metode analisis Kualitatif  

Untuk menenutkan skor aktivitas siswa dan guru ditentukan 

dengan menghitung Skor Maksimal Ideal (SMi), Mean Ideal (Mi), 

dan Standar Deviasi Ideal (SDi) sehingga didapatkan nilai 

pedoman kriteria aktivitas siswa dan guru sebagai berikut: 

 

 

3.5 Indikator Pencapaian  

1. Hasil belajar IPS siswa mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) ≥ 75 dan ketuntasan klasikal sebesar 85%. 

2. Terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menerapkan Strategi “Know-Want to Know-



Learned”. Aktivitas belajar siswa minimal berkategori aktif (52,5 ≤ 

M < 67,5). 

3. Aktifitas guru minimal berada pada kategori baik (17,5 ≤ M <22,5) 

selama proses pembelajaran dengan menggunakan Strategi“Know-

Want to Know-Learned”. 

4. Hasil Penelitian dan Pembhasan 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dari tanggal 27 April 2017 s/d 

6 Mei 2017. 

 

Pada siklus I, aktivitas mengajar guru terlaksana dengan cukup 

baik. Rata-rata skor aktivitas guru adalah 17 dengan kriteria cukup baik. 

Hasil ini belum memenuhi kriteria yang diinginkan yakni aktivitas guru 

minimal berada pada katagori baik dan aktivitas siswa minimal berada 

pada kategori aktif. Setelah dilakukan kehitan evaluasi, diperoleh nilai 

rata-rata hasil belajar siswa 76 dan ketuntasan klasikal sebesar 76,9%. 

Hasil ini menunjukan nilai rata-sata hasil belajar yang diperoleh belum 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) ≥75 dan ketuntasan klasikal 

yang diperoleh belum mencapai kriteria yang diinginkan yaitu sebesar 

85%. Kekurangan-kekurangan pada siklus I dapat diperbaiki pada siklus 

II. Hal ini terlihat pada peningkatan persentase pelaksanaan pembelajaran 

maupun skor aktivitas guru dan siswa. Pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus II lebih baik jika dibandingkan dengan hasil pembelajaran siklus I. 

skor rata-rata aktivitas mengajar guru sebesar 17. Sedangkan skor rata-rata 

aktivitas belajar siswa 58 dengan kriteria aktif. Hasil ini sudah memenuhu 



kriteria yang diinginkan yakni aktivitas guru minimal berada pada katagori 

baik dan aktifitas siswa minimal berada pada katagori aktif. 

Setelah dilakukan kegiatan evaluasi, diperoleh nilai rata-rata hasil 

belajar siswa sebesar 80 dan ketuntasan klasikal sebesar 87,1%. Hasil ini 

menunjukan nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh sudah mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) ≥ 75 dan ketuntasan klasikal yang 

diperoleh sudah mencapai kriteria yang diinginkan yaitu sebesar 85%. 

Peningkatan ini terjadi karena masing-masing siswa mencoba 

mencari sendiri atas pertanyaaan yang mereka ajukan sendiri dalam mengisi 

lembar kerja KWL, siswa lebih percaya diri dalam mengeluarkan pendapat 

saat sumbang saran berlangsung, dan bertanya maupun menjawab serta 

merespon setiap perintah ataupun pertanyaan dari guru. Hal ini dapat melatih 

siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca, berbicara dan berpikir. 

5. Simpulan dan Saran 

a. Simpulan 

    Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Penerapan strategi 

pembelajaran Know-Want to Know-Learned (KWL)dengan optimal, dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV di SDN 29 Ampenan 

Tahun Pelajaran 2016 / 2017. 

b.  Saran 

Dalam skripsi ini masih banyak kekurangan yang perlu 

diperbaiki untuk keberhasilan penelitian selanjutnya, adapun saran dari 

peneliti adalah: 

1. Bagi guru, Strategi Know – Want to Know – Learned (KWL) dapat 

digunakan sebagai strategi alternatif dalam proses pembelajaran di 

kelas. 

2. Dalam menerapkan Strategi Know – Want to Know – Learned (KWL) 

harus benar-benar diperhatikan beberapa hal, yaitu: 

3. Alokasi waktu diatur sebaik mungkin sehingga tiap tahapan 

pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. 



4. Pengarahan yang diberikan kepada siswa dalam menyusun pertanyaan 

agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

5. Media yang digunakan harus sesuai supaya menunjang proses 

pembelajaran karena berkaitan dengan pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

6. Dalam memberikan bimbingan individu maupun kelompok harus 

merata. 

7. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti dengan menerapkan Strategi 

Know – Want to Know – Learned (KWL) diharapkan dapat 

menerapkannya pada kelas yang berbeda dan mata pelajaran yang 

berbeda. 
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