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Skripsi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya nilai siswa pada mata pelajaran IPS 
karena pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru sehingga guru 
belum bisa mengaktifkan siswa dan selama proses pembelajaran berlangsung guru 
hanya mengukur hasil belajar siswa dari aspek pengetahuan saja. Studi ini 
dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: bagaimanakah penerapan metode 
take and give dan bermain jawaban dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada 
siswa kelas IV SDN 3 Beraim tahun pelajaran 2015/2016? Sehingga penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS dengan metode take and give dan 
bermain jawaban pada siswa kelas IV SDN 3 Beraim kecamatan praya tengah 
tahun pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan evaluasi serta refleksi. Hasil belajar yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah nilai akhir siswa yang mencakup aspek kognitif, 
afektif, dan psikomotorik sehingga metode yang digunakan untuk mengumpulkan 
data adalah dengan metode observasi, metode tes dan non tes, serta metode 
dokumentasi. Pada siklus I diperoleh ketuntasan klasikal 68%  dengan Kriteria 
Ketuntasan Minimum (KKM) ≥75 dan nilai akhir aktivitas belajar siswa sebesar 
75 dengan kategori aktif sedangkan nilai akhir aktivitas mengajar guru sebesar 
67,39 kategori baik. Pada siklus II data hasil belajar, aktivitas belajar siswa dan 
guru mengalami peningkatan yakni ketuntasan klasikal 86%, nilai akhir aktivitas 
belajar siswa sebesar 83,69 kategori sangat aktif sedangkan aktivitas mengajar 
guru nilai akhirnya sebesar 80,43 kategori baik. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan metode take and give dan bermain jawaban dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 3 Beraim tahun pelajaran 
2015/2016. 

Kata kunci: take and give, bermain jawaban, IPS 
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ABSTRACT 
 
 

This thesis is motivated by the low value of students in social studies because 
learning is done is still centered on the teacher so the teacher can not activate the 
students and teachers during the learning process takes place only measure student 
learning outcomes of knowledge aspect alone. This study is intended to answer 
the question: how is the applying methods take and give and playing answer to 
improve social studies 4th class of elementary school 3 beraim on 2015-2016 
schoolyear? Thus this study aims to improve learning outcomes IPS with the 
method of take and give and play answers the fourth grade students of SDN 3 
Beraim districts praya middle of the school year 2015/2016. This research is a 
classroom action research conducted in two cycles. Each cycle consists of 
planning, implementation, observation and evaluation and reflection. The results 
of the study referred to in this study is the student's final grades that include 
cognitive, affective, and psychomotor so that the methods used to collect data is 
the method of observation, test and non-test methods, as well as methods of 
documentation. In the first cycle obtained classical completeness 68% with a 
minimum completeness criteria (KKM) ≥75 and the final value of 75 students 
learning activities with the active category while the final value amounted to 
67.39 teachers teaching activities either category. In the second cycle data result 
of learning, the learning activities of students and teachers has increased the 
classical completeness 86%, the final value amounted to 83.69 student activity 
very active category while the teacher's teaching activity final value amounted to 
80.43 both categories. It can be concluded that the application of the method of 
take and give and playing answer to improve social studies 4th class of elementary 
school 3 beraim on 2015-2016 schoolyear. 
 
Keywords: take and give, playing answer, social studies
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A. Pendahuluan 

Hakikat pengetahuan sosial merupakan suatu mata pelajaran yang 
menjadi bahan sekaligus alat untuk mempelajari, menelaah dan merefleksikan 
hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah 
kelompok masyarakat baik lokal, regional maupun masyarakat global dalam 
dimensi ruang dan waktu. Pendidikan IPS tidak hanya memberikan ilmu 
pengetahuan semata, tetapi harus berorientasi pada pengembangan 
keterampilan berpikir kritis, sikap, dan kecakapan-kecakapan dasar siswa 
yang berpijak pada kenyataan kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari 
dan memenuhi kebutuhan bagi kehidupan sosial siswa di masyarakat.  

Namun masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah  
lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran siswa kurang di 
dorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Proses pembelajaran di 
dalam kelas diarahkan kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi, 
siswa terbiasa untuk mengingat dan menimbun informasi, tanpa berusaha 
untuk menghubungkan yang diingat itu dengan kehidupan sehari-hari. 
Banyak faktor mempengaruhi kelemahan tersebut  dimana satu sama lain 
saling terkait yaitu faktor siswa, sarana dan prasarana serta faktor guru dan  
proses pembelajaran itu sendiri. Dalam proses pembelajaran, tugas dan peran 
guru tidak hanya memberi informasi, tetapi dapat menyediakan suasana 
belajar yang mampu mendorong siswa untuk dapat aktif dalam 
mengkonstruksi pengetahuan dalam pikirannya sendiri. Seorang guru dapat 
membantu tercapainya hal tersebut dengan menggunakan metode 
pembelajaran yang tepat dan variatif misalnya dengan menggunakan 
multimetode, sehingga dalam penelitian ini, peneliti tertarik menggunakan 
kolaborasi dua metode dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada 
tanggal 14 Desember 2015 dengan guru kelas SDN 3 Beraim Kecamatan 
Praya tengah tahun pelajaran 2015/2016, data yang diperoleh sebagai berikut: 

No  Rentang Nilai Banyak Siswa 

1 0-54 12 

2 55-63 7 

3 64-100 19 

Jumlah  38 

KKM 64 

Ketuntasan Klasikal 50% 
Sumber: Data Guru Kelas IV SDN 3 Beraim 

Data menunjukkan bahwa nilai rata-rata mata pelajaran IPS adalah 
61,15 dari 38 siswa. Hal ini terbukti dari banyaknya siswa yang nilai IPS 
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masih berada dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan 
oleh sekolah yakni 64 untuk mata pelajaran IPS, dari 38 siswa di SDN 3 
Beraim yang mendapat nilai di bawah KKM sebanyak 19 siswa  dengan 
ketuntasan klasikal sebesar 50% dari permasalahan tersebut, maka diperlukan 
suatu metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang dapat 
meningkatkan aktifitas siswa tidak hanya aspek pengetahuan saja tetapi juga 
aspek sikap, dan keterampilan sehingga hasil belajar IPS siswa dapat 
meningkat. 

Sehingga dibutuhkan metode yang berpusat pada siswa dan bervariasi 
yang dapat memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Salah satu cara 
adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yaitu 
metode take and give dan bermain jawaban. Metode ini digunakan untuk 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang mencakup aspek kognitif, 
afektif, dan psikomotorik sehingga dapat mengaktifkan siswa dalam proses 
pembelajaran. 

Alasan metode take and give dan bermain jawaban digunakan dalam 
penelitian ini karena dengan metode ini siswa diajarkan berkomunikasi 
dengan temannya, menghargai pendapat orang lain saat bertukar informasi, 
siswa belajar untuk bertanggungjawab atas kartu materi yang diberikan dan 
dengan metode bermain jawaban materi yang dibahas akan selalu diingat 
karena dengan permainan materi lebih mengesankan sehingga sukar 
dilupakan. Sehingga dengan metode ini dapat memenuhi kriteria hasil belajar 
yang diharapkan yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah, “ bagaimanakah penerapan metode Take and 
Give dan bermain jawaban dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa 
kelas IV SDN 3 Beraim tahun pelajaran 2015/2016?” 

Adapun cara pemecahan masalah penelitian ini dengan menerapkan 
metode take and give dan bermain jawaban yaitu Siswa dibagi menjadi 
beberapa kelompok yang diusahakan anggotanya genap maksimal 6 orang, 
Siswa dalam kelompok dibagi kartu materi yang harus di kuasai sesuai kartu 
materi yang di dapat, setelah siswa memberi dan menerima informasi dalam 
kelompok, guru memberikan beberapa kartu jawaban yang akan didiskusikan 
siswa sesuai dengan kantong-kantong pertanyaan yang telah disediakan.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil 
belajar IPS dengan metode take and give dan bermain jawaban pada siswa 
kelas IV SDN 3 Beraim Kecamatan Praya Tengah tahun pelajaran 2015/2016. 

 
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 
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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.  

Jadi hasil belajar adalah perubahan tingkah laku baik sikap, 
keterampilan dan pengetahuan yang tidak dapat dipisahkan akibat aktivitas 
atau proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan dapat tercapai.  

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pembelajaran 
dapat diukur dengan cara evaluasi, seperti yang dikatakan (Fathurrahman 
& Sutikno, 2014:75) tindakan evaluasi adalah “kegiatan yang terencana 
untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrument 
dan membandingkan hasilnya dengan tolak ukur untuk memperoleh 
kesimpulan”. Evaluasi pada dasarnya memberikan pertimbangan atau 
harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. 

 
2. Metode Take and Give dan Bermain Jawaban 

Metode take and give adalah rangkaian penyajian data yang 
diawali dengan pemberian kartu kepada siswa yang di dalam kartu tersebut 
ada catatan yang harus dikuasai atau dihafal masing-masing siswa. 
Sedangkan bermain jawaban adalah suatu metode pembelajaran yang 
memadukan antara belajar dan bermain yang diintegrasikan dalam sebuah 
materi pelajaran untuk mencari jawaban yang tepat 

Langkah-langkah metode take and give dan bermain jawaban 
berdasarkan pendapat (Huda, 2013:17) dan (Suprijono, 2009:118) sebagai 
berikut: 
1. Guru menyampaikan materi yang disajikan secara ringkas 
2. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, yang diusahakan berjumlah 

genap, maksimal 6 siswa secara heterogen kemudian membagikan 
kartu materi kepada setiap siswa dalam kelompok.  

3. Guru menyampaikan informasi tentang metode yang akan dilakukan 
yaitu take and give dan bermain jawaban. 

4. Siswa dalam kelompok di bagikan kartu materi yang harus mereka 
kuasai, sehingga guru memberikan waktu kepada siswa untuk 
membaca dan memahami kartu materi tersebut 

5. Siswa dalam kelompok mencari pasangannya untuk bertukar 
informasi dengan siswa yang memiliki kartu berbeda, hingga semua 
informasi dalam satu kelompok di tulis siswa secara ringkas di 
belakang kartu materi. 

6. Setelah semua siswa saling memberi dan menerima informasi, guru 
membagikan beberapa kartu jawaban yang materinya tidak terdapat di 
kartu materi pada setiap kelompok. 

7. Kemudian guru mengeluarkan kantong-kantong pertanyaan di depan 
kelas. 
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8. Siswa diberikan waktu untuk mendiskusikan jawaban dan mencari 
letak kartu-kartu jawaban yang sesuai dengan kantong-kantong 
pertanyaan. 

9. Mulai permainan dengan meminta semua anggota kelompok maju dan 
berdiri di samping kantong pertanyaan lalu membaca pertanyaan dan 
memasukkan kartu jawaban yang telah merekah diskusikan dalam 
kelompok, sehingga semua anggota berperan dalam persentasi 
kelompok 

10. Langkah tersebut diulang pada kelompok selanjutnya. 
 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 
dilakukan oleh: 
1. Dedi Miswa dengan penelitian yang berjudul: “Peningkatan Hasil 

Belajar Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Take and 
Give Pada Siswa Kelas XI IPS2 SMA Negeri 1 Way Tenong Bandar 
Lampung”.  

2. Kamalludin dengan penelitian yang berjudul: “Penggunaan 
Pembelajaran Bermain Jawaban untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
IPA Siswa Kelas V SDN Kesatrian 02 Malang”. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari rendahnya hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPS pada kelas IV SDN 3 Beraim 
disebabkan karena dalam proses pembelajaran Guru belum bisa 
mengaktifkan Siswa. Hal ini terlihat dari proses pembelajaran dimana 
pembelajaran berpusat pada Guru. Siswa hanya mencatat dan 
mendengarkan penjelasan guru. Hal ini menyebabkan siswa pasif dalam 
proses pembelajaran. Pembelajaran yang demikian tentu dapat 
mempengaruhi hasil belajar Siswa. Oleh sebab itu diperlukan suatu 
metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang dapat 
meningkatkan aktifitas siswa tidak hanya aspek pengetahuan saja tetapi 
juga aspek sikap, dan keterampilan  sehingga hasil belajar IPS siswa dapat 
meningkat. Salah satu cara adalah dengan menggunakan pembelajaran 
yang menarik, menyenangkan, dan bervariasi yaitu metode take and give 
dan bermain jawaban. 

Pembelajaran dengan penerapan metode take and give dan bermain 
jawaban di laksanakan dengan cara mengelompokkan siswa secara 
heterogen dengan memberikan setiap siswa kartu materi ringkas yang 
digunakan sebagai pedoman untuk memberikan informasi kepada 
temannya dan informasi yang di dapat akan ditulis di belakang kartu 
materi, kemudian guru membagikan  kartu-kartu jawaban yang akan 
didiskusikan dalam kelompok untuk menempatkan kartu jawaban yang 
sesuai dengan kantong pertanyaan.  Sehingga dalam proses pembelajaran 
siswa dapat menerapkan unsur pembelajaran kooperatif yaitu saling 
ketergantungan positif, interaksi langsung, pertanggung jawaban individu, 
keterampilan menjalin hubungan antar pribadi dan keaktifan proses 
kelompok. Unsur pembelajaran kooperatif tersebut dapat diwujudkan 
dengan metode take and give dan bermain jawaban karena metode ini 
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dapat mengaktifkan siswa dengan kartu materi yang harus dikuasai 
sebagai pedoman untuk bertukar informasi sehingga siswa belajar 
bertanggung jawab, belajar berinteraksi dengan teman kelasnya dan siswa 
dapat belajar sambil bermain dengan kartu jawaban dan kantong 
pertanyaan, sehingga membangkitkan motivasi siswa, dan pembelajaran 
dapat berkesan sehingga materi sukar dilupakan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut: Jika metode take and give dan bermain 
jawaban diterapkan secara optimal, maka hasil belajar IPS siswa kelas IV 
SDN 3 Beraim tahun ajaran 2015/2016 akan meningkat.  

 
C. Metode Penelitian 

Lokasi penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 3 Beraim 
karena penggunaan variabel tindakan yaitu metode take and give dan bermain 
jawaban pada Siswa kelas IV. Penelitian telah dilaksanakan pada semester 
genap Tahun Ajaran 2015/2016. 
1. Definisi Operasional Hasil Belajar IPS 

Hasil belajar IPS adalah perubahan tingkah laku baik sikap, 
keterampilan dan pengetahuan yang tidak dapat dipisahkan akibat aktivitas 
atau proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan dapat tercapai. Dalam penelitian ini, indikator keberhasilan 
pembelajaran IPS yang diukur adalah aspek kognitif, afektif dan 
psikomotorik siswa kelas IV SDN 3 Beraim yang diperoleh melalui proses 
evaluasi. 

2.  Definisi Operasional Metode Take and Give dan Bermain Jawaban 
Penelitian ini menggunakan metode take and give dan bermain 

jawaban pada mata pelajaran IPS untuk siswa kelas IV SDN 3 Beraim. 
Metode take and give adalah rangkaian penyajian data yang diawali 
dengan pemberian kartu materi yang harus dikuasai siswa sebagai 
pedoman untuk bertukar informasi dengan pasangannya, kemudian metode 
bermain jawaban adalah cara yang digunakan untuk memadukan antara 
belajar dan bermain dengan memberikan kartu-kartu jawaban yang 
disesuaikan dengan kantong-kantong pertanyaan. 
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Bagan Rancangan Penelitian Tindakan Kelas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 
1. Observasi 

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara 
mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya 
pada lembar observasi yang telah dibuat. 

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan 
pengamatan terhadap segenap aktivitas pembelajaran IPS guru dan 
siswa kelas IV SDN 3 Beraim dengan kolaborasi metode take and give 
dan bermain jawaban. 

2. Tes Hasil Belajar 
Tes adalah “suatu cara untuk mengadakan penilaian yang 

berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan 
oleh anak atau sekelompok anak sehingga menghasikan suatu nilai 
tentang tingkah laku atau prestasi anak yang dapat dibandingkan 
dengan nilai standar yang telah ditetapkan” (Nurkencana, 1990:34). 
Dalam penelitian ini metode tes hasil belajar yang digunakan adalah 
dengan teknik evaluasi yaitu tes dan non tes. 

3. Dokumentasi  
Pengumpulan bukti-bukti penelitian yang telah dilakukan 

 

 

     siklus II 

      Perencanaan   Pelaksanaaan   Observasi dan Evaluasi 

    Refleksi 

  Identifikasi Masalah 

  

         siklus I 

 

    Perencanaan      Pelaksanaaan 

     Observasi dan Evaluasi      Refleksi 

      Hingga target 
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Adapun instrumen pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Lembar Tes Hasil Belajar 

a. Tes  
    Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 
objektif yaitu pilihan ganda (multiple choice test) dan tes tertulis 
yaitu esai (tes subjektif). Sedangkan tes tertulis berupa esai dapat 
digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan belajar yang sulit 
diukur oleh tes objektif. Hasil tes ini diberikan bobot 20%. 
 

b. Non tes 
     Teknik non tes ini digunakan untuk mengukur aspek afektif dan 

psikomotorik siswa. Aspek afektif  diberi bobot 30% pengukurannya 
menggunakan skala sikap sesuai dengan proses belajar siswa dalam 
kelompok yaitu tanggung jawab siswa, kerjasama yang baik dalam 
bertukar informasi dan berdiskusi mengenai penempatan kartu-kartu 
jawaban, dan keaktifan siswa. Sedangkan aspek psikomotorik diberi 
bobot 50% yang diukur melalui lembar observasi yang mengukur 
tentang keterampilan siswa dalam berkomunikasi dengan teman 
sebaya dan keterampilan siswa saat menempatkan kartu-kartu 
jawaban pada kantong pertanyaan. 

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

a. Ketuntasan individu 
    Skor perolehan 
  Nilai =                            X 100 
      Skor maksimal 

                               (Purwanto, 2011:207) 

b. Menghitung nilai rata-rata 
   Ʃ X 

X  =        
       N 

   Keterangan: 
X   : Nilai rata-rata 
Ʃ X  : Jumlah seluruh skor 
N  : Subjek 

(Sudjana, 2012: 109) 
c. Ketuntasan Klasikal 

 

P = 
∑ Siswa yang tuntas belajar 

 

 x 100 % 
∑ Siswa 

 

(Aqib : 2009) 
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Keterangan: 
P : Ketuntasan klasikal 
 

2. Teknik Analisis Data Aktivitas Mengajar Guru dan Belajar Siswa 
a. Menentukan skor maksimal ideal (SMI) 

Jumlah deskriptor = 23 
Skor Maksimal tiap dekskriptor  = 4 
Jadi, skor Maksimal Ideal (SMI) = 23 x 4 = 92 

b. Menentukan nilai akhir 
NA = 𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
 × 100 

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

c. Menentukan MI (Mean Ideal) dan SDI (Simpangan Deviasi Ideal) 
             Nilai Mi (Mean Ideal) dan SDi (Standar Deviasi Ideal) 

ditentukan berdasarkan prinsip kurva normal. Dimana persebaran 
nilai dalam kurva normal bergerak dari 0 s/d 100. Artinya skor 
minimalnya adalah 0 dan skor maksimalnya adalah 100. Sehingga 
rumusnya dihitung sebagai berikut:  

 
 MI  = 1

2
x (Skor maksimal + Skor minimal) 

 = 1
2
 x (100 + 0) 

 = 50 

SDI =  1
6
 x (Skor maksimal – Skor minimal) 

 =  1
6
 x (100 – 0) 

 = 16 

(Nurkencana, 1990) 
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d. Menentukan kriteria aktivitas mengajar Guru dan aktivotas belajar 

Siswa 

Pedoman Kriteria Aktivitas Guru 
Interval  Interval Skor Nilai Kategori  

≥ Mi + 2 Sdi X ≥ 82 82 – 100  Sangat Baik 
Mi + 1 SDi ≤ s/d ˂ Mi + 2 Sdi 66 X ˂ 82 66 – 81  Baik 
Mi - 1 SDi ≤ s/d ˂ Mi + 1 Sdi 34 X ˂ 66 34 – 65  Cukup Baik 
Mi - 2 SDi ≤ s/d ˂ Mi - 1 Sdi 18 X ˂ 34 18 – 33  Kurang Baik 
˂ Mi – 2 Sdi ˂ 18 0 – 17  Tidak Baik 

 (Nurkencana, 1990) 

      Dalam penelitian ini, lembar observasi aktivitas guru adalah 
lembar yang digunakan untuk mengamati aktivitas guru dalam 
pembelajaran IPS dengan menggunakan metode take and give dan 
bermain jawaban dimana guru yang sedang mengajar diobservasi 
langsung oleh observer yakni Bapak Suparman, S.Pd guru kelas IV SDN 
3 Beraim. Lembar observasi aktivitas guru menggunakan pengukuran 
rating scale berskala 4.  

Adapun Pedoman penskoran aktivitas guru adalah sebagai berikut: 
Skor 1 diberikan jika deskriptor dilakukan dengan kurang baik 
Skor 2 diberikan jika deskriptor dilakukan dengan cukup baik 
Skor 3 diberikan jika deskriptor dilakukan dengan baik 
Skor 4 diberikan jika deskriptor dilakukan dengan sangat baik. 
 

Pedoman Kriteria Aktivitas Siswa 

Interval  Interval 
Skor 

Nilai Kategori  

≥ Mi + 2 Sdi X ≥ 82 82 – 100  Sangat Aktif 
Mi + 1 SDi ≤ s/d ˂ Mi + 2 Sdi 66 X ˂ 82 66 – 81  Aktif 
Mi - 1 SDi ≤ s/d ˂ Mi + 1 Sdi 34 X ˂ 66 34 – 65  Cukup Aktif 
Mi - 2 SDi ≤ s/d ˂ Mi - 1 Sdi 18 X ˂ 34 18 – 33  Kurang Aktif 
˂ Mi – 2 Sdi ˂ 18 0 – 17  Tidak Aktif 

 (Nurkencana, 1990) 

Lembar observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dilakukan 
dengan mengobservasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 
berlangsung. Lembar observasi aktivitas siswa menggunakan pengukuran 
rating scale berskala 4. Adapun teknik untuk menentukan skor aktivitas 
siswa dengan ketuntasan adalah sebagai berikut: 
1. Skor 1 diberikan jika x< 34% (1-13 orang) siswa melakukan deskriptor 

yang dimaksud dengan sangat aktif 
2. Skor 2 diberikan jika 34%≤x<66% (14-24 0rang) siswa melakukan 

deskriptor yang dimaksud  dengan sangat aktif 
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3. Skor 3 diberikan jika 66%≤x≤82% (25-30 0rang) siswa melakukan 
deskriptor yang dimaksud dengan sangat aktif 

4. Skor 4 diberikan jika x≥82% (31-38 orang) siswa melakukan deskriptor 
yang dimaksud dengan sangat aktif 

5. x adalah nilai rata-rata siswa yang aktif 
 

          Adapun indikator keberhasilan pembelajaran mata pelajaran IPS 
dengan penerapan metode take and give dan bermain jawaban dikatakan 
berhasil apabila: 
1. Hasil belajar IPS siswa mencapai diatas nilai kriteria ketuntasan 

minimum (KKM) yang telah ditetapkan peneliti yaitu ≥ 75 dengan 
ketuntasan klasikal sebesar 85%. 

2. Terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa setelah dilakukan 
pembelajaran dengan menerapkan metode take and give dan bermain 
jawaban. Aktivitas belajar siswa kategori sangat aktif. 

3. Aktivitas guru minimal berada pada kategori baik selama proses 
pembelajaran dengan menerapkan metode take and give dan bermain 
jawaban. 
 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Siklus I 

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

nilai 67,39 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 
belum menunjukkan pencapaian yang diharapkan yakni aktivitas belajar 
siswa kategori sangat aktif.  

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

sebesar 68% dengan jumlah siswa yang tuntas 26 orang dari 37 siswa 
dan terdapat satu siswa yang tidak pernah hadir selama penelitian 
karena sakit, sehingga jumlah siswa sebenarnya adalah 38. Kemudian 
dari 37 siswa yang hadir saat penelitian terdapat 11 siswa yang belum 
tuntas. 

 
2. Siklus II 

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

nilai 80,43 yang termasuk dalam kriteria baik. Hasil ini sudah 
memenuhi kriteria yang diharapkan yakni aktivitas guru minimal 
berada pada kategori baik.  
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b. Aktivitas Siswa 
Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada penelitian siklus 

II ini diperoleh nilai 83,69 dengan kriteria sangat aktif. Hasil penelitian 
ini telah menunjukkan indikator ketercapaian yang di harapkan yaitu 
aktivitas belajar siswa kategori sangat aktif.  

c. Ketuntasan klasikal 
Data ketuntasan klasikal 86%. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak 

32 orang dari 37 siswa dan masih terdapat 1 siswa yang tidak hadir 
selama penelitian berlangsung karena sakit. Sedangkan jumlah siswa 
yang belum tuntas adalah 5 orang. Nilai rata-rata kelas sebesar 80,34. 
Hasil yang diperoleh pada siklus ini telah menunjukkan indikator 
keberhasilan yaitu nilai ketuntasan minimum ≥75 dengan ketuntasan 
klasikal sebesar 85%. 

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 67,39  
(Baik) 

75 
(aktif) 

68% 
(T=26, TT=11) 

77,21 

II 80,43  
(Baik) 

83,69  
(Sangat Aktif) 

86% 
(T=32. TT=5) 

80,34 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil observasi aktivitas guru 
pada siklus I memperoleh skor 67,39 dengan kategori baik kemudian pada 
siklus II meningkat dengan memperoleh skor 80,43 dengan kaegori sangat 
baik. Hasil observasi aktivitas siswa memperoleh skor 75 dengan kategori 
aktif kemudian meningkat pada siklus II memperoleh skor 83,69 dengan 
kategori sangat aktif. Data hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan 
ketuntasan klasikal sebesar 68% dengan nilai rata-rata 77,21 kemudian pada 
siklus II meningkat menjadi 86% dengan nilai rata-rata 80,34. 

 

NO ASPEK SIKLUS I SIKLUS II PENINGKATAN 

1 Kognitif 14,12 15,37 1,25 
2 Afektif 23,51 24,25 0,74 
3 Psikomotorik 39,58 40,7 1,12 
4 Nilai rata-rata 77,21 80,34 3,11 
5 Ketuntasan Klasikal 68% 86% 18% 
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Pada siklus I, nilai rata-rata hasil belajar siswa 77,21 dengan ketuntasan 
klasikal 68%. Hasil ini belum memenuhi kriteria ketuntasan klasikan sebesar 
85% dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) ≥75, namun pada siklus II 
ketuntasan klasikal menjadi 86% sehingga pada tahap ini telah memenuhi 
satu syarat indikator keberhasilan tercapai.  

Peningkatan ketuntasan klasikal dari siklus I ke siklus II sebesar 18% dan 
dari setiap aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik hasilnya meningkat dari 
siklus sebelumnya yaitu aspek kognitif meningkat sebesar 1,25 aspek afektif 
0,74 dan aspek psikomotorik 3,12 sehingga peningkatan nilai rata-rata kelas 
dari siklus satu ke siklus II sebesar 3,11.  

 
E. Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SDN 3 
Beraim sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV 
dengan menerapkan metode take and give dan bermain jawaban dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Penerapan metode take and give dan bermain jawaban untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SDN 3 Beraim tahun 
pelajaran 2015/2016 pada pokok bahasan perkembangan teknologi 
produksi, komunikasi, dan transportasi dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa dengan persentase ketuntasan klasikal pada siklus I 68% dan 
meningkat sebesar 18% sehingga pada siklus II persentase ketuntasan 
klasikal adalah 86% dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) ≥75. 

2. Hasil penelitian menggunakan metode take and give dan bermain juga 
dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan skor 75 pada siklus I 
kategori aktif dan terjadi peningkatan sebesar 8,69 poin pada siklus II 
sehingga indikator keberhasilan dapat tercapai dengan skor 83,69 kategori 
sangat aktif 

3. Kemudian aktivitas guru dari siklus I sudah berkategori baik dengan skor 
63,39 dan mengalami peningkatan sebesar 13,04 pada siklus II sehingga 
skor aktivitas guru pada siklus ini sebesar 80,43 dengan kategori baik.  

4. Metode take and give dan bermain jawaban dapt meningkatkan hasil 
belajar siswa dengan langkah-langkah sebagai berikut: Guru memberikan 
kartu materi yang harus dikuasai siswa untuk bertukar informasi dengan 
pasangannya dalam kelompok dan menuliskan informasi yang didapat di 
belakang kartu materi setelah itu guru memberikan kartu-kartu jawaban 
yang akan didiskusikan siswa untuk menempatkan kartu-kartu tersebut 
pada kantong-kantong pertanyaan yang telah disediakan guru. 

 
 Hasil penelitian diharapkan dapat memeberikan sumbangan pemikiran 
sebagai usaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Saran yang dapat 
peneliti sumbangkan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Metode pembelajaran take and give dan bermain jawaban dapat dijadikan 

alternatif memvariasikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi 
dan kemampuan peserta didik. 
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2. Dalam menerapkan metode take and give dan bermain jawaban harus 
diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 
a. Alokasi waktu diatur seefektif mungkin agar saat siswa bertukar 

informasi dan bermain jawaban berjalan seoptimal mungkin. 
b. Guru harus bisa mendisiplinkan siswa saat bertukar informasi dan 

bermain jawaban. 
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