
ABSTRAK 

 

AMELIA DARSELINA, “Penerapan Model Word Square Untuk Meningkatkan 

Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Pokok 

Bahasan Kegiatan Ekonomi” (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas IV MI 

Nurul Huda Kota Bandung). 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan masalah yang terdapat dalam 

proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MI Nurul Huda Kota Bandung 

bahwa aktivitas belajar peserta didik rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat sehingga 

peserta didik kurang aktif dalam proses belajar dan pembelajaran. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut diterapkanlah model word square. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan (1) aktivitas belajar peserta 

didik sebelum menggunakan model word square pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial pokok bahasan kegiatan ekonomi; (2) aktivitas belajar peserta 

didik dengan menggunakan model word square pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial pokok bahasan kegiatan ekonomi pada setiap siklusnya; (3) 

aktivitas belajar peserta didik setelah menggunakan model word square pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pokok bahasan kegiatan ekonomi pada setiap 

siklusnya. 

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa aktivitas belajar peserta 

didik dapat meningkat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya penggunaan 

model word square. Sehingga hipotesis tindakan yang diajukan, penerapan model 

word square dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial materi kegiatan ekonomi.  

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 

penelitan dari pra siklus, siklus I, dan siklus II. Pada setiap siklus dilakukan empat 

tindakan mulai dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Instrument 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa silabus, RPP, dan lembar 

observasi. Adapan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan 

study dokumen. Analisis data dengan pendekatan statistika. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS sebelum menggunakan model word square hanya mencapai 

46,3%(Kurang Aktif). (2) Proses pembelajaran pada pembelajaran IPS pada setiap 

siklus dan tindakannya tergolong aktif. Aktivitas guru pun tergolong aktif. Pada 

siklus I tindakan I sebesar 75,5% (Aktif), siklus I tindakan II 83,6% (Sangat 

Aktif), siklus II tindakan I sebesar 86% (Sangat Aktif), siklus II tindakan I sebesar 

94% (Sangat Aktif). (3) Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS pada setiap 

siklus mengalami peningkatan. Siklus I rata-rata sebesar 79,55% (Sangat Aktif) 

dan siklus II dengan rata-rata sebesar 88,25% (Sangat Aktif). Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaan model word square pada pembelajaran IPS 

pokok bahasan kegiatan ekonomi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 


