
 

 

ABSTRAK 

 

Nadiani Dini Cuhendi. Penerapan Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar IPS 

dalam Materi Jenis Pekerjaan Melalui Media Snakes and Leadders (PTK di Kelas 

III MI Raudlatul Muta’alimin Citeureup Jatinangor Sumedang) 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan temuan di Kelas III MI Raudlatul 

Muta’alimin Citeureup Jatinangor Sumedang bahwa peserta didik kurang aktif 

dalam pembelajaran IPS. Hal ini bertolak belakang dengan karakkeristik 

pembelajaran IPS salah satunya menciptakan pembelajaran aktif. Kurangnya 

keaktifan peserta didik ini disebabkan oleh metode pembelajaran yang digunakan 

hanya metode ceramah yang mengakibatkan proses pembelajaran berpusat pada 

guru (teacher center). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas belajar peserta 

didik sebelum dan sesudah menggunakan Media Snakes and Leadders. serta 

memberikan gambaran proses pembelajaran dengan menggunakan Media Snakes 

and Leadders pada pembelajaran IPS Materi "Jenis Pekerjaan" di Kelas III MI 

Raudlatul Muta’alimin Citeureup Jatinangor Sumedang. 

Pembelajaran dengan menggunakan media Snakes and Leadders 

mengharuskan peserta didik menguasai aturan permainan sehingga materi yang 

diberikan guru dapat difahami dan aktivitas belajar siswa akan menyenangkan dan 

anak akan mendapat tantangan dari aktivitas belajar materijenis pekerjaan. 

Metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilaksanakan dalam dua siklus. Dalam setiap siklus terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan 

lembar observasi aktivitas dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah peserta 

didik kelas III MI Raudlatul Muta’alimin Citeureup Jatinangor Sumedang yang 

terdiri dari 12 peserta didik laki-laki dan 9 peserta didik perempuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas peserta didik pada setiap 

siklus melakukan dua tindakan. sebelum menggunakan media Snakes and 

Leadders diperoleh rata-rata persentase 46,36% dengan kategori “Cukup”. Pada 

siklus I diperoleh rata-rata persentase aktivitas mengajar guru yakni 97,5% dan 

pada siklus II diperoleh rata-rata persentase aktivitas mengajar guru yakni  95%. 

Adapun rata-rata aktivitas belajar peserta didik pada siklus I yakni 55,705% 

dengan kategori “Cukup” dan pada siklus II rata-rata persentase aktivitas belajar 

peserta didik yakni 88,95% dengan kategori “Baik Sekali”. Untuk aktivitas 

peserta didik pada siklus I diperoleh rata-rata persentase yakni 59,64 % dengan 

kategori “Cukup”. Pada siklus II diperoleh rata-rata persentase aktivitas peserta 

didik yakni  94,78% dengan kategori “Baik Sekali”.  

 


