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ABSTRAK 

Hasanah, Nur. 2017. Keefektifan Model Tebak Kata terhadap Kepercayaan Diri 

dan Hasil Belajar IPS Materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia pada Siswa Kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten 

Batang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: i. Dra. Marjuni, 

M.Pd., ii. Dra. Umi Setijowati, M.Pd. 

Kata Kunci: hasil belajar, kepercayaan diri, model tebak kata 

IPS di SD memuat materi yang terdiri dari ilmu-ilmu sosial yang 

dipadukan dan cakupan materinya cukup luas, sehingga memerlukan pemahaman 

khusus bagi siswa dalam mengikuti pelajaran tersebut. Guru sudah pernah 

menerapkan model word square pada pembelajaran IPS, namun siswa belum 

tertarik dan hasil belajar siswa belum optimal. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

berinisiatif mengujikan model tebak kata dibandingkan dengan model word 

square, bertujuan mengetahui mana yang terbukti lebih efektif terhadap 

kepercayaan diri dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS di SD. 

Bentuk desain penelitian Quasi Experimental Design yang digunakan oleh 

peneliti yaitu Nonequivalent Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini 

yaitu siswa kelas V SDN Tenggulangharjo dan siswa kelas V SDN Kalimanggis 

Kabupaten Batang. Sampel pada penelitian ini menggunakan semua anggota 

populasi (sampling jenuh). Kelas V di SDN Tenggulangharjo sebagai kelas 

eksperimen dan kelas V di SDN Kalimanggis sebagai kelas kontrol. Adapun uji 

coba instrumen dilakukan di kelas VI SDN Tenggulangharjo. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, 

angket, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji prasyarat analisis 

meliputi uji normalitas, homogenitas, kesamaan rata-rata, dan analisis akhir. 

Analisis akhir meliputi uji perbedaan, keefektifan, dan hubungan.  

Berdasarkan hasil uji perbedaan kepercayaan diri siswa menggunakan 

independent sample t test menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (5,333 > 2,001) 

dan pada hasil belajar diperoleh thitung > ttabel (4,502  > 2,001). Pengujian 

keefektifan kepercayaan diri siswa menggunakan one sample t test diperoleh thitung 

> ttabel (9,155 > 1,696) dan pada hasil belajar diperoleh thitung > ttabel (6,573 > 

1,696). Hasil analisis korelasi antara kepercayaan diri dan hasil belajar 

menggunakan korelasi product moment, diperoleh nilai r kepercayaan diri dan 

hasil belajar siswa sebesar 0,576 termasuk kategori sedang. Selanjutnya, 

dilakukan uji t diperoleh nilai thitung> ttabel (5,291>2,001) dan nilai signifikansi 

kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05). Jadi, dapat disimpulkan setelah diterapkannya 

model tebak kata di kelas V pada pembelajaran IPS materi Perjuangan 

Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia memuculkan adanya perbedaan antara   

kepercayaan diri dan hasil belajar siswa kelas V yang menggunakan model tebak 

kata dengan yang menggunakan model word square. Model tebak kata efektif 

terhadap kepercayaan diri dan hasil belajar siswa. Terdapat hubungan antara 

kepercayaan diri dan hasil belajar IPS. Saran bagi penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan model tebak kata.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang: latar belakang masalah,  identifikasi 

masalah, pembatasan masalah dan paradigma penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, serta manfaat penelitian. Uraian selengkapnya yaitu sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Manusia sejak lahir sudah diberi anugerah oleh Tuhan berupa potensi dan 

keterampilan. Potensi dan keterampilan yang dimiliki tersebut agar bermanfaat 

harus dikembangkan. Salah satu cara mengembangkan potensi dan keterampilan 

yang dimiliki oleh manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan juga penting 

untuk membentuk kepribadian bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 5 Ayat 

1 menjelaskan “setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama 

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Bermutu dalam hal ini berarti 

pendidikan tersebut dapat menghasilkan suatu hasil belajar yang optimal dan 

melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarakter.  

Setiap warga berhak memperoleh pendidikan demi kemajuan dan 

perkembangan suatu bangsa, baik melalui pendidikan formal, informal, maupun 

nonformal.  Pendidikan formal yang pertama kali dilaksanakan oleh manusia  

adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar menurut Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 17 Ayat 1 dan 2, yaitu
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 “jenjang pendidikan yang dilandasi jenjang menengah; pendidikan dasar 

berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang 

sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah 

(MTs), atau bentuk lain yang sederajat.”  

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu 

pendidikan dasar adalah berbentuk sekolah dasar (SD). Susanto (2016: 70) 

menjelaskan “sekolah dasar atau pendidikan dasar tidak semata-mata membekali 

anak didik berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi harus 

mengembangkan potensi pada siswa baik potensi mental, sosial, dan spiritual.” 

Dari pendapat tersebut jelas menekankan bahwa pendidikan di SD bertujuan tidak 

hanya untuk memberikan ilmu pengetahuan saja, melainkan juga mengembangkan 

atau membentuk sikap sosial siswa agar nantinya menjadi anak bangsa yang 

berkarakter.  

Pelaksanaan pendidikan pada tingkat SD di Indonesia belum bisa dikatakan 

baik. Masih ada yang perlu diperbaiki lagi agar mutu pendidikan tingkat SD di 

Indonesia menjadi baik. Perbaikan dimulai dari aspek guru sebagai pendidik. 

Guru sebagai orang yang menyampaikan pembelajaran kepada siswa jelas 

memiliki peran penting dalam perbaikan mutu pendidikan khususnya untuk 

tingkat SD. Alma (2009: 124) menjelaskan  “guru profesional akan dapat 

mengarahkan sasaran pendidikan membangun generasi muda menjadi suatu 

generasi bangsa penuh harapan.” Berdasarkan penjelasan tersebut jelas 

menunjukkan bahwa guru profesional dapat memperbaiki mutu pendidikan, sebab 

di dalam keprofesionalan itu sudah terdapat kompetensi guru yang mendukung 

dalam proses pembelajaran. Apalagi pada tingkatan SD yang merupakan awal 
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pembentukan karakter bagi seseorang yang sangat membutuhkan guru yang 

berkompetensi dan profesional. Susanto (2016: 36) menjelaskan bahwa: 

kompetensi guru yang mengajar di sekolah dasar dapat terwujud jika 

setiap guru memiliki latar belakang pendidikan yang cukup memadai, 

dalam artian penguasaan bidang studi atau kemampuan melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar, serta melanjutkannya 

dengan me-monitoring kegiatan tersebut untuk pembinaan secara 

berkelanjutan. 

 

Jadi, Guru di SD harus memiliki kemampuan untuk menguasai bidang studi 

untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan memiliki latar belakang 

pendidikan yang cukup memadai. Namun, terkadang menguasai bidang studi dan 

latar belakang pendidikan saja belum cukup untuk disebut guru yang 

berkompeten.  Kreatifitas guru dalam mengelola pembelajaran juga diperlukan 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SD. Selain tercapainya tujuan 

pendidikan, hal tersebut juga dapat mendorong keberhasilan pembelajaran di SD 

dari segi pengetahuan  maupun sikap.  

Pelaksanaan pembelajaran di SD tidak terlepas dari kurikulum sebagai alat 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Setijowati (2015: 1) di dalam 

kurikulum terkandung dua hal pokok, salah satunya adanya mata pelajaran yang 

harus ditempuh siswa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab X pasal 37 ayat 1,  

menyebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib 

memuat 10 mata pelajaran yaitu, Pendidikan Agama, Bahasa, 

Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, 

Keterampilan/Kejuruan, Muatan Lokal, dan Pendidikan 

Kewarganegaraan.  

 

Berdasarkan isi dari Undang-Undang tersebut, ada salah satu mata pelajaran 

yang bertujuan untuk mengembangkan sikap sosial dan kemampuan dalam 
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berinteraksi dengan lingkungan masyarakat yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

IPS menjadi salah satu pembelajaran non-eksak yang diajarkan di SD. 

Pembelajaran IPS wajib ada di tingkat SD, sebab dalam keseharian siswa 

berkaitan dengan pembelajaran IPS.  

   Akbar dan Sriwiyana (2011: 76-8) menyatakan bahwa: 

IPS tidak hanya mementingkan aspek kognisi, tetapi juga afeksi, 

konasi, dan psikomotorik. IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan masyarakat 

yang dinamis. 

 

Pernyataan tersebut jelas menjadi salah satu alasan pembelajaran IPS 

diterapkan di SD, sebab di masa yang akan datang siswa akan menghadapi 

berbagai tantangan yang harus dilalui seiring perubahan kehidupan di masyarakat. 

Diharapkan dengan diberikannya pembelajaran IPS di SD menjadikan siswa siap 

menghadapi perubahan kehidupan masyarakat dalam berinteraksi maupun 

bersikap di lingkungan masyarakat tersebut. Namun, pada kenyataannya sebagian 

siswa SD merasa kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran IPS. Kurang 

tertariknya siswa terhadap pembelajaran IPS disebabkan pembelajaran IPS penuh 

dengan hafalan dan cakupan materinya luas yang terdiri dari beberapa konsep 

ilmu-ilmu sosial. Kurang tertariknya siswa pada pembelajaran IPS juga 

dikarenakan faktor lain, yaitu model pembelajaran yang  diterapkan guru pada 

pembelajaran IPS kurang bervariasi. Susanto (2016: 138) berpendapat 

“masyarakat menganggap pendidikan IPS kurang memiliki kegunaan yang besar 

bagi siswa.” Mereka beranggapan bahwa lebih penting mempelajari sains dan 

teknologi daripada IPS. Anggapan tersebut jelas salah, sebab dilihat dari 
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tujuannya, justru IPS sangat penting dipelajari oleh siswa dalam rangka 

meningkatkan sumber daya manusia pada aspek nilai, sikap, dan pengetahuan. 

Hal yang hampir sama juga terjadi di SDN Tenggulangharjo Kabupaten 

Batang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru 

kelas pada hari Sabtu, 7 Januari 2017 Siswa di SD tersebut khususnya kelas V 

kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS yang 

terintegrasi dari konsep ilmu-ilmu sosial menjadikan cakupannya luas, sehingga 

siswa kerap kali merasa bosan dan sulit untuk memahami isi dari materi IPS yang 

diberikan oleh guru. Salah satu bukti siswa bosan terhadap pembelajaran IPS 

adalah siswa terlihat pasif dan cenderung guru yang mendominasi pembelajaran. 

Siswa yang pasif tersebut menandakan kurangnya kepercayaan diri pada dirinya.  

Harahap dan Ahmad (2016: 84) menjelaskan ”salah satu faktor penyebab 

menurunnya kepercayaan diri seseorang yaitu tidak mau mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan reaksinya kepada orang lain.” Sedangkan Rakhmat (2011: 107) 

menjelaskan “keinginan untuk menutup diri, selain karena konsep diri yang 

negatif, timbul dari kurangnya kepercayaan kepada kemampuan sendiri.” Kurang 

percaya terhadap kemampuan sendiri juga dialami oleh sebagian siswa kelas V 

SDN Tenggulangharjo. Dalam mengikuti Pembelajaran IPS siswa kurang berani 

mengungkapkan pikiran, misalnya kurang berani bertanya atau menjawab 

pertanyaan dari guru. Siswa juga cenderung menutup diri dan malu. Kurangnya 

kepercayaan diri siswa kelas V di SDN Tenggulangharjo Kabupaten Batang 

tersebut menandakan pembelajaran belum bisa dikatakan efektif. Susanto (2016: 

54) menjelaskan ”pembelajaran dikatakan efektif apabila hasil belajar dan 



6 

 

 

aktivitas belajar siswa yang menggunakan pendekatan pembelajaran lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran yang masih konvensional pada tingkat 

ketuntasan tertentu.” 

 Hasil belajar yang dicapai oleh siswa disebabkan oleh faktor internal dan 

eksternal (Susanto, 2016: 12). Berdasarkan kejadian yang aktual yang terjadi pada 

siswa kelas V SDN Tenggulangharjo pada pelajaran IPS, faktor internal yang 

menjadikan hasil belajar IPS kurang optimal adalah siswa bosan dan kurang 

tertarik mengikuti pembelajaran. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kreatifitas 

guru dalam memberikan materi pelajaran yang masih kurang beragam. Pada 

pembelajaran IPS kelas V di SDN Tenggulangharjo Kabupaten Batang guru 

sudah menerapkan model pembelajaran word square dengan harapan siswa 

menjadi tertarik ke pembelajaran. Namun, model pembelajaran tersebut belum 

efektif. Siswa justru masih pasif dan bosan. Siswa merasa pasif dan bosan, sebab 

siswa tidak dilibatkan dalam pembuatan media pada model tersebut.  

Dalam model pembelajaran word square siswa juga merasa kesulitan 

mencari jawaban berupa rangkaian huruf dalam kotak yang nantinya diarsir dan 

membentuk kata. Kesulitan disebabkan huruf yang ada di dalam kotak disusun 

secara acak. Hal tersebut yang berdampak pada pemahami siswa terhadap isi 

materi IPS yang diajarkan, sehingga hasil belajarnya pun belum optimal. Dengan 

memperhatikan permasalahan yang ada pada pembelajaran IPS di SD tersebut, 

sudah seharusnya dilakukan perbaikan dalam pembelajarannya. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab IV Pasal 19 Ayat 1, yaitu 

sebagai berikut. 
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proses pembelajaran harus diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  

 

Demi mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan mendorong 

siswa untuk berpartisipasi aktif dibutuhkan peran serta guru sebagai pendidik. 

Seorang guru harus memiliki kreatifitas tinggi dan pengetahuan yang luas untuk 

mengelola pembelajaran di kelas. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru yang menjelaskan bahwa salah satu kompetensi 

pedagogik guru kelas SD/MI yaitu “menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran 

untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar yang optimal.”  

Pencapaian hasil belajar yang optimal bagi siswa juga dipengaruhi oleh 

pengetahuan yang dimiliki oleh guru. Seorang guru khususnya guru SD harus 

memiliki pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas yang dimiliki guru dapat 

mewujudkan ide-ide yang kreatif. Seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru bahwa salah satu kompetensi 

pedagogik guru kelas SD/MI yaitu “menerapkan berbagai pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam lima mata 

pelajaran SD/MI.” Selain itu, pengetahuan yang luas yang dimiliki guru dapat 

mewujudkan ide-ide yang kreatif sesuai dengan salah satu peranan guru sebagai 

inisiator. Sardiman (2011: 145) menjelaskan “guru dalam hal ini sebagai pencetus 

ide-ide dalam proses belajar. Ide-ide kreatif tersebut dapat diaplikasikan dengan 

penggunaan berbagai model pembelajaran.”  
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Suprijono (2012: 46) menjelaskan “melalui model pembelajaran guru 

dapat membantu siswa mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, 

dan mengekspresikan ide.” Agar informasi atau materi tersampaikan dengan baik, 

model pembelajaran yang akan digunakan harus disesuaikan dengan materi 

pelajaran dan karakteristik siswa. Selain itu, pemilihan model pembelajaran 

hendaknya membuat siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran dan berdampak 

posistif pada hasil belajarnya.  

Salah satu model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan 

yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran 

berbasis sosial. Suprijono (2012: 54) menjelaskan “secara umum pembelajaran 

kooperatif lebih diarahkan oleh guru, di mana guru memberikan serangkaian 

tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi 

yang dirancang untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah 

yang dimaksud.”  Ciri utama dari pembelajaran kooperatif yaitu penggunaan 

kelompok dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa  bekerjasama 

dalam kelompok kecil untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Siswa 

berdiskusi dan saling membantu dalam memecahkan masalah. Jadi, selain dapat 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, pembelajaran 

kooperatif juga bermanfaat dalam melatih keterampilan sosial dan kepercayaan 

diri siswa dalam kelompok seperti keterampilan berinteraksi dengan teman 

sekelompoknya, sehingga cocok untuk digunakan dalam pembelajaran IPS di SD. 

Pembelajaran kooperatif mempunyai bermacam-macam model 

pembelajaran. Menurut Kurniasih dan Sani (2016: 94) salah satu model 
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pembelajaran kooperatif adalah model tebak kata.  Pembelajaran kooperatif model 

tebak kata sangat baik diterapkan di SD untuk meminimalisir terjadinya 

kejenuhan atau kebosanan pada saat proses pembelajaran dan memudahkan dalam 

menanamkan konsep pelajaran. Selain itu, model pembelajaran tebak kata dapat 

mendorong siswa untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga 

pembelajaran tidak hanya didominasi oleh guru.  

Kurniasih dan Sani (2016: 95) menjelaskan bahwa model pembelajaran 

tebak kata dilaksanakan oleh siswa secara berpasangan dengan menggunakan 

kartu soal teka-teki dan kartu jawaban dari soal teka-teki tersebut sebagai 

medianya. Model pembelajaran tebak kata membuat kepercayaan diri siswa 

bertambah karena mereka dilatih berani menjawab pertanyaan yang diajukan 

dengan kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut didukung dengan penjelasan 

Syarif Fauzan (2011) dalam Rahman (2012: 20) bahwa salah satu kelebihan 

model pembelajaran tebak kata adalah melatih siswa untuk percaya diri dan 

berani mengutarakan pikiran.  

Apalagi model pembelajaran tebak kata yang diterapkan sudah 

dimodifikasi yang biasanya pertanyaan dan jawaban teka teki dibuat oleh guru, 

namun kali ini pertanyaan dan jawaban teka-teki dibuat oleh siswa untuk ditebak 

atau dijawab oleh pasangannya (teman sebangku). Selain kepercayaan diri siswa 

yang bertambah, model pembelajaran tebak kata yang telah dimodifikasi tersebut 

juga mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Kepercayaan diri 

yang bertambah dari siswa yang aktif dapat mendorong terwujudnya hasil belajar 

yang optimal. 
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Penelitian model pembelajaran tebak kata pernah dilakukan oleh beberapa 

penelitian, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2015) dari 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Tulungagung dengan judul “Penerapan Model Kooperatif Tipe Tebak Kata untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V MI Himmatul Ulum Gandusari 

Trenggalek”.  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang 

menerapkan model kooperatif tipe Tebak kata efektif meningkatkan hasil belajar 

siswa. Model pembelajaran tebak kata juga telah dilaksanakan oleh Turniasih 

(2013) dari Universitas Negeri Semarang dengan judul “Keefektifan Penerapan 

Model Tebak Kata terhadap Minat dan Hasil Belajar PKn Materi Komponen 

Pemerintahan Pusat di Indonesia Kelas IV SD Negeri Debong Tengah 1,2, dan 3 

Kota Tegal”. Penelitian tersebut menunjukkan hasil belajar siswa dengan 

penerapan model tebak kata lebih baik dari pada hasil belajar yang menerapkan 

model konvensional.  

Kajian empiris tersebut meskipun sama-sama menggunakan model 

pembelajaran tebak kata, namun ada perbedaan pada mata pelajaran dan kelas 

yang digunakan untuk penelitian. Peneliti pertama menerapkan model 

pembelajaran tebak kata pada mata pelajaran IPS kelas V. Sedangkan peneliti 

kedua menerapkan model pembelajaran tebak kata pada mata pelajaran PKn kelas 

IV. Kedua penelitian tersebut sama-sama ingin mengetahui hasil belajar siswa 

setelah diterapkannya model tebak kata pada pembelajaran. Kajian empiris 

tersebut juga menjadi landasan peneliti untuk menerapkan model pembelajaran 

tebak kata dalam mengatasi permasalahan pembelajaran IPS pada kelas V SDN 
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Tenggulangharjo Kabupaten Batang. Namun, model pembelajaran tebak kata 

yang akan diterapkan oleh peneliti sudah divariasi sehingga lebih menarik lagi. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut dan kajian empiris yang menjadi 

landasan peneliti, menjadikan peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

eksperimen dengan judul “Keefektifan Model Tebak Kata terhadap Kepercayaan 

Diri dan Hasil Belajar IPS Materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia pada Siswa Kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten Batang”. 

Penelitian difokuskan pada siswa kelas V SD, sebab siswa kelas V SD dalam 

kemampuan berpikir sudah baik dan sudah mampu dalam merangkai atau 

menyusun pertanyaan pada model pembelajaran tebak kata yang akan diterapkan. 

Alasan lain dipilih kelas V SD sebagai kelas penelitian karena untuk 

mempersiapkan diri pada saat nanti di kelas VI agar mudah dalam menguasai 

materi pelajaran apapun.  

Materi pelajaran IPS yang diambil  juga difokuskan pada materi Perjuangan 

Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia, sebab pada materi ini berisi fakta 

sejarah bangsa Indonesia yang di jelaskan melalui konsep-konsep yang harus 

ditanamkan pada diri siswa dan hal tersebut cukup sulit dilakukan siswa untuk 

memahaminya, sehingga model pembelajaran tebak kata sangat cocok diterapkan 

pada materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia untuk 

membantu siswa menanamkan konsep pembelajaran yang termuat di dalamnya. 

Apabila materi tersebut sudah terkonsep pada diri siswa dan siswa memahaminya, 

maka hasil belajar pun akan optimal dan kepercayaan diri siswa untuk aktif di 

pembelajaran akan lebih terlihat. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti dapat mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut. 

(1) Siswa belum aktif dan kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran IPS.  

(2) Pemahaman siswa terhadap materi yang ada pada pembelajaran IPS masih 

rendah sehingga hasil belajar belum optimal. 

(3) Kepercayaan diri siswa untuk menjawab pertanyaan dan bertanya ke guru 

pada pembelajaran masih kurang. 

(4) Cara penyampaian pembelajaran oleh  guru kepada siswa masih kurang 

bervariasi dan kurang menarik dalam penggunakan model pembelajaran 

atau medianya.  

(5) Model pembelajaran word square yang sudah diterapkan guru masih 

belum efektif.  

 

1.3 Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian 

  Peneliti perlu menentukan pembatasan masalah dan paradigma penelitian 

untuk kefokusan penelitian dan menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian. 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

     Pada penelitian harus ada pembatasan masalah agar pembahasan lebih 

mendalam pada inti permasalahan. Pembatasan masalah juga diperlukan dalam 

penelitian, yaitu untuk menghindari kesalah pahaman maksud dan tujuan 

penelitian serta agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan penelitian. Oleh 

karena itu, peneliti perlu membatasi masalah sebagai berikut. 
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(1) Kepercayaan diri yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kepercayaan 

diri siswa kelas V setelah mengikuti pembelajaran IPS. 

(2) Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengetahuan (ranah 

kognitif), sikap (ranah afektif), dan keterampilan (ranah psikomotorik). 

1.3.2 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tiga variabel, yaitu model pembelajaran tebak 

kata sebagai variabel independent (X1) yang mempengaruhi kepercayaan diri (Y1) 

dan hasil belajar siswa (Y2) sebagai variabel dependent. Berdasarkan pendapat 

Sugiyono (2014: 72), paradigma penelitian yang diterapkan yaitu paradigma 

ganda dengan dua variabel dependen. Hubungan antar variabel tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

         

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Paradigma Penelitian Ganda dengan Dua Variabel Dependen 

Keterangan: 

X1 = Model pembelajaran tebak kata 

Y1 = Kepercayaan diri 

Y2 = Hasil belajar siswa 

  X1 

  Y2 

Y
1
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang, identifikasi masalah, dan paradigma 

penelitian, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut.  

(1) Apakah terdapat perbedaan antara kepercayaan diri siswa yang 

menggunakan model tebak kata dengan yang menggunakan model word 

square pada mata pelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia siswa kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten 

Batang? 

(2) Apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar yang menggunakan model 

tebak kata dengan yang menggunakan model word square pada mata 

pelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia 

siswa kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten Batang? 

(3) Apakah kepercayaan diri siswa kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten 

Batang pada pembelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia yang menggunakan model tebak kata lebih tinggi 

daripada yang menggunakan model word square? 

(4) Apakah hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten 

Batang materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia yang 

menggunakan model tebak kata lebih tinggi daripada yang menggunakan 

model word square? 

(5) Apakah terdapat hubungan antara kepercayaan diri dan hasil belajar siswa 

kelas V pada pembelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ialah suatu yang hendak dicapai dalam sebuah 

penelitian. Tujuan penelitian sangat diperlukan supaya penelitian dapat terarah 

dengan jelas. Penelitian eksperimen ini memiliki dua tujuan yaitu, tujuan umum 

dan tujuan khusus. Berikut ini akan diuraikan mengenai tujuan umum dan khusus 

dari penelitian ini:  

1.5.1    Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk menyelidiki keefektifan model 

Tebak Kata terhadap kepercayaan diri dan hasil belajar IPS materi Perjuangan 

Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V SDN 

Tenggulangharjo Kabupaten Batang. 

1.5.2  Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah sesuatu yang ingin dicapai dan dirinci secara lebih 

detail. Secara khusus penelitian ini bertujuan: 

(1) Mendeskripsi perbedaan antara kepercayaan diri siswa yang menggunakan 

model tebak kata dengan yang menggunakan model word square pada 

mata pelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia siswa kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten Batang. 

(2) Mendeskripsi perbedaan antara hasil belajar yang menggunakan model 

tebak kata dengan yang menggunakan model word square pada mata 

pelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia 

siswa kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten Batang. 

(3) Mendeskripsi manakah yang lebih tinggi kepercayaan diri siswa kelas V 

SDN Tenggulangharjo Kabupaten Batang pada mata pelajaran IPS materi 
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Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia antara yang 

menggunakan model tebak kata dan yang menggunakan model word 

square. 

(4) Mendeskripsi manakah yang lebih tinggi hasil belajar siswa kelas V SDN 

Tenggulangharjo Kabupaten Batang pada mata pelajaran IPS materi 

Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia antara yang 

menggunakan model tebak kata dan yang menggunakan model word 

square. 

(5) Mendeskripsi adakah hubungan antara kepercayaan diri dan hasil belajar 

siswa kelas V pada pembelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

      Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. 

Manfaat praktis meliputi, manfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Uraian 

selengkapnya yaitu sebagai berikut. 

1.6.1    Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

pada khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam menerapkan berbagai model 

pembelajaran yang bervariasi di SD dan memberikan informasi tentang penerapan 

model pembelajaran tebak kata terhadap kepercayaan diri dan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia.  
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1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Manfaat 

tersebut meliputi, manfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Penjelasan 

selengkapnya mengenai manfaat yaitu sebagai berikut:  

1.6.2.1 Bagi Siswa 

(1)  Membantu siswa bekerjasama memecahkan suatu masalah berupa tebak 

kata melalui kerja kelompok. 

(2)  Menumbuhkan kepercayaan diri siswa untuk berani membuat pertanyaan 

dan menjawab pertanyaan pada proses pembelajaran khususnya pada 

pembelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia.  

(3)  Mengoptimalkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS materi 

Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia.  

1.6.2.2 Bagi Guru  

(1)  Menambah wawasan guru tentang salah satu pembelajaran kooperatif 

yaitu model pembelajaran tebak kata.  

(2)  Memberi masukan untuk menerapkan model pembelajaran yang 

bervariasi dalam pembelajaran IPS di kelas agar siswa termotivasi dan 

tertarik mengikuti pembelajaran tersebut. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah  

  Manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu memberikan masukan yang 

positif dalam memberikan layanan sekolah khususnya pembelajaran di kelas guna 

meningkatkan mutu pendidikan. Hasil penelitian ini juga dapat menambah 
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khazanah bacaan tentang pelaksanaan model tebak kata yang bisa diterapkan 

untuk mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang landaan teori, penelitian yang relevan, 

kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Uraian selengkapnya yaitu sebagai 

berikut. 

 

2.1 Landasan Teori 

Bagian ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, 

yaitu belajar di SD, pembelajaran di SD, hasil belajar siswa SD, kepercayaan diri 

siswa SD, Ilmu Pengetahuan Sosial di SD, pembelajaran IPS di SD, materi IPS 

SD, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran word square, penerapan 

model pembelajaran word square pada pembelajaran IPS materi Perjuangan 

Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia di kelas V SD, model pembelajaran 

tebak kata, hubungan antara model tebak kata, kepercayaan diri, dan hasil belajar 

siswa, penerapan model tebak kata pada pembelajaran IPS materi Perjuangan 

Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia kelas V SD. Uraiannya sebagai berikut. 

2.1.1 Belajar di SD 

Hilgard (1962) dalam Susanto (2016: 3) menjelaskan  “belajar adalah 

suatu perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan.” Perubahan kegiatan yang 

dimaksud mencakup pengetahuan, kecakapan, tingkah laku, yang  diperoleh 

melalui latihan (pengalaman). Rifa’i dan Anni (2012: 66) menjelaskan “belajar 
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merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang”. Belajar 

dapat menjadikan seseorang yang semula tidak tahu menjadi tahu melalui 

pengalaman yang mereka dapatkan.  

Dalam belajar terdapat faktor-faktor yang memengaruhinya. Syah (2010: 

129-36) menjelaskan “faktor-faktor yang memengaruhi belajar siswa dapat 

dibedakan menjadi tiga macam yaitu, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor 

pendekatan belajar.”  

Pertama, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri siswa 

yang meliputi aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek fisiologis berkaitan 

dengan kedaan umum atau kedaan jasmani seorang siswa. Keadaan jasmani dapat 

memengaruhi semangat dan kemampuan belajar siswa dalam meyerap informasi 

atau pengetahuan yang disampaikan oleh guru di kelas. Apabila keadaan jasmani 

terganggu, maka siswa dalam memperoleh informasi pengetahuan juga akan 

terganggu. Hal tersebut harus dicegah sedini mungkin dengan cara adanya kerja 

sama pihak sekolah dengan petugas kesehatan untuk memeriksa kesehatan siswa 

secara rutin, menghimbau siswa untuk mengatur pola makan yang sehat, serta 

siswa dianjurkan untuk istirahat cukup dan berolahraga. Sedangkan aspek 

psikologis cenderung berkaitan dengan rohaniah seorang siswa. Terdapat faktor-

faktor rohaniah pada siswa seperti, tingkat kecerdasan, sikap, bakat, minat, dan 

motivasi. Faktor-faktor rohaniah tersebut dapat memengaruhi kualitas dan 

kuantitas belajar siswa di sekolah. 

Kedua, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor 

esternal terdiri dari dua macam, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor 
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lingkungan nonsosial. Faktor lingkungan sosial bisa berasal dari lingkungan sosial 

sekolah, lingkungan sosial masyarakat, dan lingkungan sosial keluarga atau orang 

tua. Pada lingkungan sosial sekolah siswa bertemu dengan guru dan teman-teman 

sekelas yang dapat memengaruhi semangat belajar siswa tersebut. Lingkungan 

sosial masyarakat pun memengaruhi aktivitas belajar siswa, apalagi jika 

lingkungan masyarakat kurang mendukung siswa untuk mengembangkan 

pengetahuannya. Namun, lingkungan sosial yang paling memengaruhi aktivitas 

belajar siswa adalah lingkungan keluarga atau orang tua, dalam keluarga pertama 

kali siswa belajar dengan melihat kebiasaan atau mendapat perlakuan dari 

keluarganya khususnya orang tua. Faktor eksternal lainnya berasal dari faktor 

nonsosial. Faktor nonsosial ini lebih cenderung kepada gedung sekolah dan 

letaknya, tempat tinggal siswa dan letaknya, alat-alat belajar, cuaca, dan waktu 

belajar yang digunakan siswa. Hal tersebut dapat memengaruhi aktivitas belajar 

siswa dan menentukan keberhasilan belajarnya. 

Ketiga, faktor pendekatan belajar yang merupakan keefektifan strategi atau 

cara yang dilakukan siswa untuk keberhasilan belajarnya. Pendekatan belajar 

sangat memengaruhi keberhasilan belajar siswa. Siswa dapat berhasil belajar jika 

menggunakan pendekatan belajar yang sesuai dengan materi dan kemampuannya.  

Berdasarkan pengertian belajar yang dijelaskan oleh para ahli dan faktor 

yang memengaruhinya, dapat disimpulkan bahwa siswa belajar melalui 

pengalaman untuk mengembangkan pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu 

tentang suatu hal. Dalam belajar juga harus memperhatikan faktor-faktor yang 

memengaruhinya agar aktivitas belajar atau proses belajar yang dilakukan siswa 

dapat berhasil sesuai harapan.  
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Anitah (2008: 2.14) menjelaskan “proses belajar yang baik adalah proses 

belajar yang dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi aktif 

dalam mempelajari suatu kejadian alam, budaya, atau sosial.” Proses belajar 

memberikan kesempatan siswa untuk mencari dan menemukan informasi yang 

nantinya akan dikembangkan menjadi pengetahuan yang lebih luas. Proses 

pembelajaran yang seperti itu cocok digunakan siswa SD di kelas tinggi. Siswa 

SD akan senang dan dapat mengembangkan kemampuan yang mereka miliki jika 

dalam proses belajar mereka diberi kesempatan oleh guru untuk mencari dan 

menemukan informasi sebanyak-banyaknya. Proses belajar yang mendorong 

siswa untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki dapat mendorong 

terwujudnya hasil belajar yang optimal. 

2.1.2 Pembelajaran di SD 

Briggs (1992) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 159) menjelaskan 

”pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik 

sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan dalam 

berinteraksi dengan lingkungan.” Sedangkan menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 

1 Ayat 20, “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.” 

Berdasarkan pendapat tersebut jelas menunjukkan bahwa pembelajaran 

melibatkan interaksi antara guru dan siswa yang bertujuan untuk menambah 

pengetahuan siswa  mengenai sumber belajar yang akan dipelajari. Pembelajaran 

juga dilakukan di setiap jenjang pendidikan tak terkecuali di jenjang SD. 
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Pembelajaran di SD juga melibatkan interaksi antara guru dengan siswa dalam 

membahas sumber belajar yang dipelajari.  

Sebelum pembelajaran dilaksanakan, guru harus mengetahui karakteristik 

siswa SD terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan agar pembelajaran dapat efektif 

dan mencapai keberhasilan. Menurut Sumantri (2014: 6.3) “karakteristik yang 

menonjol pada anak usia sekolah dasar adalah senang bermain, selalu bergerak, 

bermain atau bekerja dalam kelompok, dan senantiasa ingin melaksanakan 

dan/atau merasakan sendiri.” Berdasarkan karakteristik yang dikemukakan oleh 

Sumantri, guru dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif 

demi terwujudnya tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

2.1.3 Hasil Belajar Siswa SD 

  Sudjana (2009: 22) menjelaskan “hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.”  

Rifa’i dan Anni (2012: 69) menjelaskan “hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar.” 

Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan yang terjadi setelah siswa melakukan kegiatan belajar. 

Perubahan tersebut dapat berupa perubahan perilaku atau pengetahuan. Hasil 

belajar juga diperoleh siswa SD setelah mereka melakukan serangkaian 

pembelajaran atau kegiatan belajar yang diberikan oleh guru di kelas. Hasil 

belajar siswa SD dapat berupa perubahan perilaku atau sikap serta penguasaan 

beberapa materi pelajaran yang dipelajari.  

Bloom dalam Sudjana (2009: 22-3) menjelaskan bahwa hasil belajar dapat 

dibagi menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 
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psikomotorik.  Ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar intelektual atau 

pengetahuan. Ranah afektif terkait dengan sikap, sedangkan ranah psikomotorik 

berkaitan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Masing-

masing ranah hasil belajar tersebut terdapat jenjang atau tingkatan mulai dari yang 

paling rendah sampai paling tinggi. 

Bloom dalam Purwanto (2013: 50) menjelaskan bahwa terdapat tingkatan 

hasil belajar kognitif mulai dari tingkatan yang paling rendah dan sederhana 

sampai pada tingkatan yang paling tinggi dan kompleks. Tingkatan tersebut mulai 

dari hafalan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), sintesis (C5), 

dan evaluasi (C6). Tiap-tiap tingkatan tersebut harus dilalui secara runtut. Seorang 

siswa berada pada tingkat pemahaman setelah melalui tingkatan hafalan. 

Begitupun untuk mencapai tingkat evaluasi siswa harus sudah melalui kelima 

tingkatan sebelumnya yaitu, hafalan, pemahaman, penerapan, dan analisis.  

Khathwohl dalam Purwanto (2013: 51-2) berpendapat bahwa hasil belajar 

afektif dapat dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu penerimaan, partisipasi, 

penilaian, organisasi, dan iternalisasi. Hasil belajar afektif juga dimulai dari 

tingkatan paling rendah dan sederhana sampai dengan tingkatan paling tinggi dan 

kompleks.  Sama halnya dengan hasil belajar kognitif dan afektif, hasil belajar 

psikomotorik juga memiliki tahapan mulai dari yang sederhana sampai yang 

paling kompleks. Berdasarkan pendapat dari Simpson dalam Purwanto (2013: 53) 

bahwa hasil belajar psikomotorik dapat diklasifikasikan menjadi enam, yaitu 

persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan 

kreativitas. Dari setiap tahapan atau klasifikasi tersebut harus dilaksanakan secara 

runtut. 
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Ketiga ranah hasil belajar yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut 

tentunya memiliki jenis dan cara pengukuran yang berbeda-beda. Hasil belajar 

kognitif dapat berupa jenis instrumen pegukuran tes dengan bentuk tes objektif. 

Widoyoko (2014: 93-4) menjelaskan bahwa pada tes objektif terdapat jawaban 

yang harus dipilih oleh peserta tes.  Pilihan jawaban tersebut sudah disusun 

sedemikian rupa oleh penyusun butir soal. Secara umum terdapat tiga tipe tes 

objektif, yaitu benar salah, menjodohkan, dan pilihan ganda. Hasil belajar afektif 

(sikap) dapat dinilai melalui teknik observasi, penilaian diri, penilaian “teman 

sejawat”, dan jurnal (Abidin, 2016: 110). Penilaian afektif (sikap) dapat disajikan 

dalam bentuk angket dengan skala Likert. Widoyoko (2014: 155) menjelaskan 

bahwa angket berisi tentang semua yang menyangkut sikap pribadi siswa. Angket 

juga khusus digunakan untuk penilaian diri, penilaian teman sejawat, penilaian 

sikap siswa, motivasi dan minat belajar siswa. Hasil belajar psikomotorik cara 

penilaiannya dengan menggunakan rubrik. Menurut Widoyoko (2014: 160) salah 

satu bentuk instrumen non tes adalah rubrik penilaian.  

Hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini adalah hasil belajar ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar kognitif dinilai melalui 

pemberian soal evaluasi tes objektif tipe pilihan ganda pada pembelajaran IPS 

materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia siswa kelas V. Pada 

penelitian ini juga diukur hasil belajar ranah afektif dilihat dari sikap siswa dalam 

mengikuti pembelajaran meliputi komponen kognisi, afeksi, dan konasi 

(Widoyoko, 2014: 38-9). Kognisi merupakan sikap siswa yang timbul 

berdasarkan pemahaman, kepercayaan, maupun keyakinan terhadap objek sikap. 

Afeksi timbul berdasarkan apa yang dirasakan siswa terhadap objek. Sedangkan 
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konasi merupakan sikap siswa yang lebih cenderung untuk bertindak ataupun 

bertingkah laku degan cara tertentu berdasarkan pengetahuan atau perasaannya 

terhadap objek. Ketiga komponen sikap tersebut akan dijadikan indikator 

penilaian diri yang disajikan dalam bentuk angket dengan skala Likert. Sedangkan 

ranah psikomotorik dinilai dari keterampilan menyampaikan informasi, yaitu 

bercerita kepada teman sebangku mengenai pembelajaran IPS materi Perjuangan 

Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Penilaian psikomotorik menggunakan 

rubrik yang dilakukan oleh guru dan di dalamnya memuat kriteria yang akan 

dinilai, meliputi urutan peristiwa dan konten.  

2.1.4 Kepercayaan Diri Siswa SD 

   Ghufron dan Risnawita (2014: 35) menjelaskan “kepercayaan diri adalah 

keyakinan untuk melakukan sesuatu pada diri subjek sebagai karakteristik pribadi 

yang di dalamnya terdapat keyakinan akan kemampuan diri, optimis, objektif, 

bertanggung jawab, rasional, dan realistis.” Kumara (1988) dalam Ghufron dan 

Risnawati (2014: 34) menjelaskan “kepercayaan diri merupakan ciri kepribadian 

yang mengandung arti keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri.” Menurut 

Asmani (2011: 38) “percaya diri merupakan sikap yakin akan kemampuan diri 

sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya.”  

 Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kepercayaan diri ( self confidence) adalah keyakinan pada kemampuan diri 

sendiri dalam bertindak tanpa adanya keraguan dan harus disertai tanggung jawab 

demi tercapainya keinginan yang diharapkan. Kepercayaan diri juga harus 

ditanamkan sejak dini pada siswa SD. Tujuan ditanamkannya sikap kepercayaan 

diri pada siswa sejak dini  adalah agar siswa dalam proses pembelajaran mampu 
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berpartisipasi aktif dalam mengemukakan pendapatnya dan percaya  bahwa 

dirinya memiliki potensi yang harus dikembangkan tanpa adanya keraguan. 

Kepercayaan diri yang ditanamkan sejak dini juga digunakan sebagai bekal siswa 

untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Hendriana 

(2012: 57) berpendapat bahwa sumber kepercayaan diri ada dua, yaitu sumber 

internal (berasal dari dalam diri seseorang) dan sumber eksternal (berasal dari 

lingkungan dapat berupa sikap orang lain, kritikan, pujian).  

 Sumber kepercayaan diri eksternal juga dapat diperoleh siswa di 

lingkungan sekolah. Melalui pembiasaan atau pelatihan yang dilakukan oleh guru 

kepada siswa pada saat pembelajaran di kelas juga dapat mendorong munculnya 

kepercayaan diri siswa. Seperti yang dikemukakan oleh Harahap dan Ahmad 

(2016: 84) bahwa untuk membangun kepercayaan diri seseorang dapat dilakukan 

dengan adanya pelatihan, tujuannya agar seseorang tersebut dapat membangun 

kepercayaan dalam suatu hubungan antarpribadi atau berkomunikasi dengan 

orang lain. Pembiasaan atau pelatihan yang dapat dilakukan guru untuk 

menumbuhkan sikap kepercayaan diri pada siswa SD salah satunya adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran yang mendorong partisipasi siswa aktif. Siswa 

juga dibiasakan dan dilatih untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru 

secara lisan, sehingga dengan potensi atau pengetahuan yang dimiliki, siswa 

tersebut dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab mampu menjawab 

pertanyaan yang diajukan guru. 

 Pemberian motivasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa juga dapat 

menumbuhkan kepercayaan diri yang positif. Selain itu dengan adanya 

pembiasaan dan pelatihan, menjadikan siswa dalam mengikuti pembelajaran 



28 

 

 

memiliki kepercayaan diri yang positif untuk bertanya kepada guru dan 

berpendapat dihadapan guru dan teman-temannya. Hal tersebut diperkuat degan 

pendapat Lauster dalam Hendriana (2012: 93) bahwa salah satu karakteristik 

untuk menilai kepercayaan diri individu adalah berani mengungkapkan pendapat. 

Siswa yang berani berpendapat mengenai pembelajaran dihadapan guru dan 

teman-temannya berarti memiliki kepercayaan diri yang positif. Lauster (1992) 

dalam Ghufron dan Risnawati (2014: 35-6) berpendapat bahwa orang yang 

memiliki kepercayaan diri yang positif adalah orang yang memiliki sikap 

keyakinan kemampuan diri, optimis, objektif, rasional dan realistis.  

Keyakinan kemampuan diri menggambarkan bahwa seseorang memiliki 

keyakinan bahwa dirinya mampu secara sungguh-sunguh tentang apa yang 

dilakukannya. Optimis menunjukkan bahwa orang tersebut berpandangan baik 

terhadap setiap hal yang dilakukannya dan tidak takut gagal. Objektif 

menunjukkan seseorang tidak egois dan tidak merasa dirinya paling benar dalam 

melakukan suatu hal, melainkan memandang segala sesuatu berdasarkan 

kebenaran yang semestinya. Rasional dan realistis juga menunjukkan seseorang 

memiliki kepercayaan diri yang positif. Seseorang memiliki sikap rasional dan 

realistis jika dalam menganilisis suatu masalah selalu menggunakan pemikiran 

yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan.  

Selain aspek-aspek tadi, kepercayaan diri juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Ada empat faktor yang memengaruhi kepercayaan diri individu, yaitu 

konsep diri, harga diri, pengalaman, dan pendidikan (Ghufron dan Risnawati, 

2014: 37-8). Konsep diri berkaitan dengan awal mula terbentuknya kepercayaan 

diri seseorang yang diperoleh dari pergaulan suatu kelompok. Harga diri berupa 
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penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri di mana setiap tingkatan harga diri 

mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Pengalaman juga dapat mendorong 

seseorang untuk memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahkan menurunkan 

kepercayaan diri seseorang. Selain itu, pendidikan juga menjadi faktor 

kepercayaan diri seseorang. Orang yang berpendidikan rendah akan berbeda 

tingkat kepercayaan dirinya dibandingkan dengan orang yang berpendidikan 

tinggi.  

2.1.5 Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

   IPS merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang manusia dengan 

lingkungannya. Menurut Michaelis (1975) dalam Soewarso (2013: 1) “IPS 

dihubungkan dengan manusia dan interaksinya dengan lingkungan fisik dan 

sosialnya yang menyangkut hubungan kemanusiaan.” Akbar dan Sriwiyana 

(2011: 75) menjelaskan “IPS merupakan perwujudan dari pendekatan 

interdisipliner dari beberapa konsep ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan 

disederhanakan untuk tujuan pengajaran di sekolah.” Jadi, IPS merupakan ilmu 

pengetahuan yang terdiri dari konsep-konsep ilmu sosial yang disederhanakan dan 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang kemudian dapat digeneralisasikan. 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD. 

Susanto (2016: 143) menjelaskan “pendidikan IPS di sekolah dasar merupakan 

bidang studi yang mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan 

interaksinya dalam masyarakat.” Akbar dan Sriwiyana (2011: 77) menjelaskan 

”pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi”, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) di SD mempelajarai tentang masyarakat dalam segala aktivitasnya di 
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lingkungan di mana mereka tinggal. Selain itu,  Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

hanya memuat beberapa ilmu-ilmu sosial yang digeneralisasikan dan disesuaikan 

dengan kebutuhan anak usia SD. 

2.1.6 Pembelajaran IPS di SD 

           Salah satu pembelajaran yang wajib diikuti oleh siswa di SD adalah 

pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS di SD harus disesuaikan dengan karakteristik 

siswanya yang cenderung senang bermain, selalu bergerak, dan bermain atau 

bekerja dalam kelompok. Selain memperhatikan karakteristik siswa, pembelajaran 

IPS juga harus memperhatikan kebutuhan siswa. Susanto (2016: 152) menjelaskan 

“pendidikan IPS di sekolah dasar harus memperhatikan kebutuhan anak yang 

berada pada usia berkisar 6-7 tahun sampai 11-12 tahun.” Pada usia tersebut anak 

berada pada perkembangan kemampuan intelektual/kognitifnya pada tingkat 

operasional konkret. Guru SD dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan 

siswa tersebut hendaknya menciptakan suasana pembelajaran IPS yang 

menyenangkan dan dapat melibatkan siswa secara langsung, dengan begitu siswa 

akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan 

membuat siswa tidak akan cepat bosan dalam mengikuti pembelajaran IPS, 

sehingga akan mendapatkan pembelajaran IPS yang lebih bermakna dan mencapai 

tujuan pembelajaran dengan optimal. 

Djahiri (1996: 36) dalam Susanto (2016: 149-50) menjelaskan 

“pembelajaran IPS mempunyai misi utama yang sangat mulia yaitu 

memanusiakan manusia dan memasyarakatkan secara fungsional, dan penuh rasa 

kebersamaan serta rasa tanggung jawab, dan mampu menampilkan harapan-

harapan.” Pembelajaran IPS di SD juga memiliki tujuan untuk siswa. Munir 
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(1997: 132) dalam Susanto (2016: 150-51) berpendapat  bahwa tujuan pendidikan 

IPS di SD yaitu sebagai berikut.  

  (1)Membekali siswa dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam 

kehidupan di masyarakat; (2) Membekali siswa kemampuan 

mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan 

masalah sosial dalam kehidupan masyarakat; (3) Membekali 

kemampuan komunikasi yang dapat dijadikan bekal oleh siswa 

dalam berkomunikasi dengan masyarakat; (4) Membekali siswa 

dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan 

keilmuan terhadap pemanfaatan lingkungan; serta (5) Membekali 

siswa dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan 

keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi bagi siswa. 

 

 Jadi, dari tujuan yang disampaikan oleh Munir tersebut dapat disimpulkan 

bahwa adanya pembelajaran atau pendidikan IPS di SD bertujuan agar siswa 

mampu bermasyarakat dengan baik. Membekali siswa dengan pengetahuan sosial 

agar mereka dapat menghadapi permasalahan-permasalahan atau tantangan yang 

mungkin terjadi di lingkungan masyarakat baik di masa sekarang maupun di masa 

yang akan datang. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa pembelajaran IPS di SD 

tidak hanya memberikan bekal pengetahuan saja, melainkan memberikan 

pengetahuan sikap dan komunikasi bermasyarakat. 

2.1.7   Materi IPS di SD 

Pada pembelajaran IPS yang ada di sekolah dasar memuat ruang lingkup 

materi yang harus diketahui oleh guru dan siswa. Akbar dan Sriwiyana (2011: 78) 

berpendapat bahwa ruang lingkup dalam materi IPS meliputi: (1) manusia, 

tempat, dan lingkungan; (2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan; (3) sistem 

sosial dan budaya; (4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan.  

 Menurut Susanto (2016: 160-61) ruang lingkup materi IPS di SD memiliki 

karakteristik.  Karakteristik tersebut terlihat bahwa IPS di SD merupakan 
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gabungan dari unsur-unsur ilmu sosial, yaitu geografi, sejarah, ekonomi, hukum 

dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan bidang humaniora, pendidikan, 

dan agama. Karakteristik ruang lingkup materi IPS di SD juga dapat dilihat pada 

standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Standar kompetensi dan 

kompetensi dasar IPS SD menggunakan pendekatan interdisipliner dan 

multidisipliner, menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat, serta 

menggunakan tiga dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta 

kehidupan manusia secara keseluruhan.  

 Ruang lingkup tersebut yang nantinya termuat dalam materi IPS di SD. 

Materi yang dibahas dalam pembelajaran IPS di SD menurut Preston dan Herman 

(1981) dalam Soewarso (2013: 8) memiliki kecenderungan memusat. Materi IPS 

pada jenjang sekolah dasar tidak didasarkan pada disiplin ilmu yang terpisah, 

melainkan disajikan dengan pendekatan terpadu yang disesuaikan dengan aspek 

kehidupan nyata siswa. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Wahab (2017: 123) bahwa pendekatan terpadu umumnya 

digunakan pada tingkatan SD sampai SMP. Dalam penelitian ini menggunakan 

materi pada pembelajaran IPS kelas V yaitu Perjuangan Mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia. Standar kompetensi materi tersebut adalah menghargai 

peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia (SK 2). Sedangkan kompetensi dasar 

materi tersebut adalah menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia (KD 2.2).  

 Karakteristik materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia 

terdiri dari sejumlah konsep dari fakta sejarah bangsa Indonesia dalam 
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mempersiapkan kemerdekaan. Materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia membahas tentang usaha-usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

dan perumusan dasar negara (Susilaningsih dan Limbong, 2008: 157-71). Tokoh-

tokoh yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan serta sikap menghargai 

jasa dan peranan tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan juga terdapat pada 

materi tersebut (Yuliati dan Munajat, 2008: 123-27). Materi tersebut bersifat 

abstrak, sebab siswa mempelajari materi tentang sejarah perjuangan 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh para pahlawan pada 

zaman dahulu. Materi yang bersifat hafalan dan abstrak membuat siswa merasa 

bosan dan mengalami kebingungan untuk memahami materi pada saat mengikuti 

pembelajaran IPS. Oleh karena itu, guru hendaknya membantu siswa untuk 

memahami degan menanamkan konsep pada diri siswa dari fakta sejarah tersebut, 

sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat terwujud. Salah satu cara 

agar siswa memahami dan menanamkan konsep pada diri siswa dari fakta sejarah 

yang ada pada materi tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran. 

Model pembelajaran yang diterapkan hendaknya yang melibatkan siswa secara 

aktif, serta menggunakan media yang dapat membantu siswa dalam memahami 

materi yang bersifat abstrak.  

2.1.8  Model Pembelajaran Kooperatif  

Suprijono (2012: 46) menjelaskan ”model pembelajaran dapat 

didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.” 

Sedangkan menurut Kurniasih dan Sani (2016: 18) “model pembelajaran 

merupakan sebuah prosedur yang sistematis, dalam mengorganisasikan 
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pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.” Berdasarkan pendapat para 

ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu prosedur 

sistematis dalam pembelajaran yang berguna untuk menyampaikan pembelajaran 

agar tujuan belajar yang diinginkan dapat tercapai.  

Model pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi 

siswa dan materi yang akan diajarkan. Hal tersebut penting agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Model pembelajaran mempunyai 

ciri-ciri khusus yaitu harus rasional, teoritik, logis, disusun oleh pengembangnya, 

memiliki landasan pemikiran tentang siswa belajar, adanya tingkah laku dalam 

mengajar, dan adanya lingkungan belajar (Kurniasih dan Sani, 2016: 18-19).

 Terdapat berbagai jenis model pembelajaran, salah satunya adalah model 

pembelajaran kooperatif. Alma, dkk (2009: 81) menjelaskan “cooperative 

learning ini sangat menyentuh hakekat manusia sebagai makhluk sosial, yang 

selalu berinteraksi, saling membantu  ke arah yang makin baik secara bersama.” 

Hamdayana (2014: 64) menjelaskan “pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil.” 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran kelompok untuk bekerja 

sama yang dilakukan oleh siswa dengan arahan guru, sehingga dapat melatih 

siswa untuk berinteraksi baik dengan teman-temannya.  

Hamdayana (2014: 64-5) menjelaskan bahwa model pembelajaran 

kooperatif memiliki prinsip-prinsip yaitu: (1) prinsip ketergantungan positif, yang 

artinya membutuhkan kerjasama antar anggota di dalam kelompok; (2) tanggung 

jawab perseorangan, artinya setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab 
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sendiri-sendiri sesuai dengan tugas yang diberikan; (3) interaksi tatap muka, 

artinya setiap anggota kelompok dalam pembelajaran kooperatif dapat saling 

bertukar informasi; (4) partisipasi dan komunikasi, artinya pembelajaran 

kooperatif dapat dijadikan bekal oleh siswa khususnya dalam hal berkomunikasi 

dengan masyarakat nantinya. Dilihat dari keempat prinsip model pembelajaran 

kooperatif tersebut, jelas bahwa pembelajaran kooperatif cocok diterapkan di SD 

khususnya pembelajarn IPS. Model pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk 

berinteraksi dengan baik dalam bekerja sama dengan kelompoknya, mampu 

berpartisipasi aktif yang disertai tanggung jawab, serta siswa diberi kesempatan 

melakukan tatap muka dengan kelompoknya untuk berbagi informasi.    

2.1.9 Model Pembelajaran Word Square 

  Kurniasih dan Sani (2016: 97-8) menjelaskan “model pembelajaran word 

square adalah model yang memadukan menjawab pertanyaan dengan kejelian 

dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban.” Model pembelajaran 

word square memiliki kelebihan dan kekurangan apabila diterapkan pada 

pembelajaran di sekolah. Kelebihan model pembelajaran word square antara lain 

siswa akan terlatih untuk disiplin, melatih siswa untuk bersikap teliti dan kritis, 

serta merangsang siswa untuk berpikir efektif. Selain memiliki kelebihan, model 

pembelajaran word square juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu dengan 

materi yang sudah dipersiapkan oleh guru akhirnya dapat membatasi kreatifitas 

siswa. Pada model pembelajaran word square siswa hanya menjawab pertanyaan 

yang ada pada lembar kerja word square dan siswa tidak dapat mengembangkan 

materi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan kelebihan dan 

kekurangan tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran word square 
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melatih siswa untuk teliti dalam menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja 

yang diberikan guru berupa kotak-kotak huruf yang diacak. Namun, siswa tidak 

terlibat dalam pembuatan soal dan siswa hanya menjawab pertanyaan pada lembar 

kerja word square, sehingga siswa kurang berperan aktif dalam pembelajaran. 

Menurut Kurniasih dan Sani (2016: 98) langkah-langkah dalam menerapkan 

model pembelajaran word square adalah sebagai berikut: (1) Guru menyampaikan 

materi sesuai tujuan pembelajaran; (2) Guru membagikan lembar word square; 

dan (3) Siswa menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai 

jawaban secara vertikal, horizontal maupun diagonal.   

2.1.10 Penerapan Model Word Square pada Pembelajaran IPS Materi 

Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia Kelas V SD 

 

Kurniasih dan Sani (2016: 97) menjelaskan “model pembelajaran word 

square adalah model pengembangan dari metode ceramah yang diperkaya dan 

berorientasi kepada keaktifan siswa dalam pembelajaran.” Model word square 

memiliki kelebihan dan kurangan apabila diterapkan pada pembelajaran. Salah 

satu kelebihannya yaitu siswa dilatih untuk bersikap teliti dan kritis, sedangkan 

kekurangannya yaitu kreatifitas siswa akan terbatas. Kreatifitas siswa terbatas 

dikarenakan siswa hanya ditugaskan untuk menjawab pertanyaan tanpa harus aktif 

dalam pembuatan pertanyaan. Semua pertanyaan sudah disiapkan oleh guru. 

Model word square dapat diterapkan pada pembelajaran IPS materi Perjuangan 

Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia kelas V SD. Tahapan pembelajaran IPS 

dengan model word square pada materi Perjuangan Mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pembelajaran. 
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Pada tahap persiapan sebelum model pembelajaran word square 

dilaksanakan harus menyiapkan materi mengenai Perjuangan Mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia, mengembangkan silabus pembelajaran, merencanakan 

tujuan yang akan dicapai siswa dalam pembelajaran, merancang teknik yang 

digunakan untuk penilaian, merancang langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan model tebak kata, menyiapkan RPP, serta menyiapkan alat dan 

bahan yang dibutuhkan.  

Sedangkan pada tahap pelaksanaan, meliputi kegiatan awal, inti, dan akhir. 

Kegiatan awal meliputi mengondisikan siswa untuk berdoa, menanyakan kabar, 

melakukan presensi terhadap siswa, menyiapkan alat dan bahan pembelajaran, 

melakukan apersepsi dengan menyanyikan lagu yang berhubungan dengan materi 

pelajaran yang akan diajarkan yang selanjutnya diajukan pertanyaan oleh guru 

yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dibahas pada saat ini, serta 

menyampaikan manfaat dan tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

Kegiatan inti meliputi kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Kegiatan eksplorasi berupa penjelasan materi Perjuangan Mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh guru dan guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi tersebut. Kegiatan 

elaborasi dimulai dari mengelompokkan siswa secara berpasangan dengan teman 

sebangku untuk melaksanakan model pembelajaran word square, siswa 

mendapatkan lembar kerja word square yang dibagikan oleh guru, siswa secara 

berpasangan mengerjakan soal word square yang ada pada lembar kerja dengan 

cara mengarsir rangkaian huruf membentuk jawaban dari pertanyaan yang 
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tersedia, dan terakhir siswa secara berpasangan maju di depan kelas untuk 

membacakan jawaban dari pertanyaan yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, 

kegiatan konfirmasi berupa guru mengkonfirmasi jawaban dari kegiatan word 

square yang dilakukan siswa secara berpasangan, pemberian penguatan untuk 

siswa yang aktif dalam pembelajaran, serta memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya kembali mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru pada 

pertemuan tersebut. 

 Kegiatan akhir meliputi menyimpulkan pembelajaran secara bersama-

sama, melakukan evaluasi dengan cara memberi soal bentuk uraian, memberi 

tindak lanjut berupa soal pengayaan untuk siswa yang sudah mencapai KKM dan 

soal remedial untuk siswa yang masih belum mencapai KKM, pemberian 

motivasi, serta menutup pelajaran.  

2.1.11 Model Pembelajaran Tebak Kata 

  Model tebak kata merupakan salah satu model pembelajaran yang 

berbentuk pembelajaran kelompok (kooperatif) dan mendorong siswa untuk lebih 

aktif. Pada prinsipnya siswa yang aktif adalah siswa yang mampu dan dapat 

bertanya serta mengemukakan gagasan. Kurniasih dan Sani (2016: 95) 

menjelaskan “model pembelajaran tebak kata merupakan model pembelajaran 

yang menggunakan media kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban 

teka-teki.” Permainan tebak kata dilaksanakan dengan cara siswa secara 

berpasangan (2 orang siswa) saling menjodohkan kartu soal teka-teki dengan 

kartu jawaban yang tepat, sehingga mendorong siswa untuk lebih tertarik untuk 

belajar karena pelaksanaannya yang mudah. Dalam melaksanakan model tebak 
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kata, seorang guru terlebih dahulu harus mempersiapkan materi yang akan 

disampaikan, bahan ajar yang dibutuhkan, dan kata kunci yang akan 

dipertanyakan. Hal-hal tersebut harus benar-benar disiapkan agar pembelajaran 

dengan model tebak kata dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, media berupa 

kartu warna-warni yang berukuran 10 x 10 cm untuk kartu pertanyaan dan 5 x 2 

cm untuk kartu jawaban juga harus disiapkan.  

Menurut Kurniasih dan Sani (2016: 95-6) Model pembelajaran tebak kata 

memiliki kelebihan dan kekurangan apabila diterapkan dalam pembelajaran. 

Kelebihan model pembelajaran tebak kata dapat mendorong siswa mempunyai 

kekayaan bahasa. Kekayaan bahasa yang dimiliki siswa dapat menjadi bekal 

pengetahuan dikemudian hari. Model tebak kata sangat menarik, sehingga siswa 

ingin mencobanya. Menarik disebabkan media kartu yang digunakan dibuat 

warna-warni. Dengan media yang menarik tersebut mendorong siswa untuk 

belajar.  

Hal terpenting yang menjadi kelebihan dari model tebak kata yaitu 

memudahkan dalam menanamkan konsep pelajaran dalam ingatan siswa. Melalui 

tebak kata siswa secara langsung akan menanamkan konsep materi yang dipelajari 

dalam ingatan mereka. Setelah konsep materi tertanam, maka siswa tidak akan 

mudah lupa dengan pelajaran yang sudah dipelajari. Menurut Syarif Fauzan 

(2011) dalam Rahman (2012: 20)  kelebihan model tebak kata  apabila diterapkan 

pada pembelajaran yaitu melatih siswa untuk percaya diri dan berani 

mengutarakan pikiran. Percaya diri penting sekali ditanamkan pada diri siswa. 

Siswa yang percaya diri dan berani mengutarakan pikiran menunjukkan bahwa 
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pembelajaran tidak didominasi oleh guru. Peran serta siswa dalam pembelajaran 

akan muncul apabila siswa memiliki kepercayaan diri yang tinggi.  

Selain kelebihannya, model tebak kata juga memiliki beberapa kekurangan. 

Kekurangan model pembelajaran tebak kata terletak pada penggunaan waktu yang 

cukup lama, sehingga menyebabkan materi sulit tersampaikan dan siswa yang 

tidak langsung menjawab dengan benar akan mempengaruhi siswa lain yang 

belum maju. Namun, kekurangan yang terdapat pada model pembelajaran tebak 

kata hendaknya bisa diatasi oleh guru. Guru dapat mengatasi kekurangan yang 

terdapat pada model pembelajaran tebak kata dengan cara mengatur waktu 

pembelajaran dan meringkas materi yang akan disampaikan ke siswa, serta 

membiasakan siswa untuk rajin membaca agar dapat menjawab pertanyaan yang 

diajukan. 

 Menurut Aqib (2015: 30-1) langkah-langkah dalam melaksanakan model 

pembelajaran tebak kata yaitu: (1) Guru menjelaskan kompetensi yang akan 

dicapai; (2) Guru mengkondisikan siswa untuk berdiri berpasangan di depan 

kelas; (3) Siswa membawa kartu (berukuran 10 x 10 cm) berisi pertanyaan dan 

membacakan soal yang tertulis dalam kartu, pasangannya harus menebak apa 

yang dimaksud dalam kartu. Jawaban tepat jika sesuai dengan isi kartu yang 

ditempelkan di dahi atau telinga; (4) Apabila jawabannya tepat (sesuai yang 

ditulis di kartu) maka setiap pasangan siswa boleh duduk. jika belum tepat pada 

waktu yang telah ditetapkan, boleh mengarahkan dengan kata-kata lain asal 

jangan langsung memberi jawaban. 

Secara umum pertanyaan yang terdapat di model pembelajaran tebak kata 

dibuat oleh guru. Namun pada penelitian kali ini, peneliti membuat variasi yang 



41 

 

 

berbeda. Model tebak kata yang diterapkan di kelas eksperimen, pertanyaan 

berupa kata kunci dan jawaban dibuat oleh siswa, sehingga siswa terlibat aktif 

dalam pembelajaran. Pertanyaan dan jawaban dibuat oleh siswa yang bertugas 

sebagai penanya tanpa sepengetahuan siswa yang bertugas sebagai penebak.. 

Pertanyaan dibuat dengan menyusun beberapa kalimat yang dijadikan sebagai 

kata kunci. Penyusunan kata kunci disesuaikan dengan materi yang sedang 

diajarkan. Adanya kata kunci atau beberapa kalimat yang digunakan siswa dalam 

menyusun pertanyaan tersebut secara bersamaan dapat mendorong munculnya 

pemahaman siswa mengenai konsep-konsep pelajaran khusunya pada 

pembelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia 

lebih optimal.  

 Berdasarkan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tebak kata 

serta melihat langkah-langkah penerapannya, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran tebak kata cocok diterapkan pada pembelajaran IPS di SD materi 

Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari konsep-

konsep dari fakta yang pernah terjadi.  

2.1.12 Hubungan Antara Model Tebak Kata, Kepercayaan Diri, dan Hasil 

Belajar Siswa di SD 

 

Pada proses pembelajaran khususnya di tingkat SD, agar siswa tertarik 

dalam mengikuti pelajaran guru harus menambahkan variasi dalam pembelajaran. 

Variasi tersebut dapat berupa model pembelajaran. Model pembelajaran yang 

dapat diterapkan oleh guru sangat bermacam-macam. Salah satu model 

pembelajaran yang cocok diterapkan di SD adalah model pembelajaran tebak kata.  
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Model pembelajaran tebak kata merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang menggunakan kartu teka-teki sebagai medianya yang berpasangan 

dengan kartu jawaban teka-teki. Model pembelajaran tebak kata memiliki 

beberapa kelebihan jika diterapkan pada pembelajaran. Kelebihan model 

pembelajaran tebak kata salah satunya adalah sangat menarik sehingga siswa 

ingin mencobanya (Kurniasih dan Sani, 2016: 95). Selain itu, menurut Syarif 

Fauzan (2011) dalam Rahman (2012: 20) model tebak kata dapat melatih siswa 

untuk percaya diri dan berani dalam mengutarakan pikiran. Dari pendapat 

tersebut, menunjukkan bahwa model tebak kata ada hubungannya dengan 

kepercayaan diri siswa.  

Selain terdapat hubungan dengan kepercayaan diri siswa, model 

pembelajaran tebak kata juga berhubungan dengan hasil belajar. Hal tersebut 

dilihat dari salah satu kelebihan model tebak kata yaitu memudahkan dalam 

menanamkan konsep pelajaran dalam ingatan siswa (Kurniasih dan Sani, 2016: 

96). Penanaman konsep dalam diri siswa sangatlah penting, sebab siswa dapat 

memahami suatu materi pelajaran apabila konsep dari materi tersebut sudah 

tertanam pada ingatan siswa. Dengan model tebak kata siswa dapat mewujudkan 

hal itu. Model tebak kata sangat membantu siswa dalam menanamkan konsep 

lewat pertanyaan tebak kata yang disajikan. Apabila konsep sudah tertanam pada 

diri siswa, maka akan mendorong munculnya hasil belajar yang optimal.  

Jadi, pada model tebak kata ini mendorong siswa untuk percaya diri. 

Siswa yang percaya diri cenderung akan aktif dalam pembelajaran, tidak malu 

untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru, serta berani mengemukakan 
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pendapat atau ide. Kepercayaan diri yang dimiliki oleh siswa pada saat 

pembelajaran dapat mendorong terwujudnya hasil belajar yang optimal.  

2.1.13 Penerapan Model Tebak Kata pada Pembelajaran IPS Materi 

Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia Kelas V SD 

 

 Model pembelajaran tebak kata memiliki keunggulan memudahkan 

menanamkan konsep pembelajaran pada ingatan siswa serta membuat siswa 

tertarik untuk belajar (Kurniasih dan Sani, 2016: 96). Hal tersebut yang 

mendorong model pembelajaran tebak kata cocok diterapkan di pembelajaran IPS 

kelas V materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Tahapan 

pembelajaran IPS dengan model tebak kata materi Perjuangan Mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan 

pembelajaran.  

 Pada tahap persiapan sebelum model pembelajaran tebak kata dilaksanakan 

harus menyiapkan materi mengenai Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia, mengembangkan silabus pembelajaran, merencanakan tujuan yang 

akan dicapai siswa dalam pembelajaran, merancang teknik yang digunakan untuk 

penilaian, merancang langkah-langkah pembelajaran dengan menggunkan model 

tebak kata, menyiapkan RPP, serta menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan.  

Sedangkan pada tahap pelaksanaan, meliputi kegiatan awal, inti, dan akhir. 

Kegiatan awal meliputi mengondisikan siswa untuk berdoa, menanyakan kabar, 

melakukan presensi terhadap siswa, menyiapkan alat dan bahan pembelajaran, 

melakukan apersepsi dengan menyanyikan lagu yang berhubungan dengan materi 

pelajaran yang akan diajarkan yang selanjutnya diajukan pertanyaan oleh guru 
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yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dibahas pada saat ini, serta 

menyampaikan manfaat dan tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

Kegiatan inti meliputi kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Kegiatan eksplorasi berupa penjelasan materi Perjuangan Mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh guru dan guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi tersebut. Kegiatan 

elaborasi dimuai dari mengelompokkan siswa secara berpasangan dengan teman 

sebangku untuk melaksanakan model pembelajaran tebak kata, pembagian dua 

buah kartu warna-warni oleh guru kepada setiap pasangan siswa untuk 

menuliskan pertanyaan dan jawaban, pembuatan pertanyaan berupa penyusunan 

kata kunci untuk bahan tebak-tebakan pada kartu yang telah disiapkan dan 

pembuatan jawaban dilakukan oleh siswa yang bertugas sebagai penanya tanpa 

sepengetahuan siswa yang bertugas sebagai penebak, dan terakhir siswa secara 

berpasangan maju di depan kelas untuk melakukan tebak kata. Selanjutnya, 

kegiatan konfirmasi berupa guru mengkonfirmasi jawaban dari kegiatan tebak 

kata yang dilakukan siswa secara berpasangan, pemberian penguatan untuk siswa 

yang aktif dalam pembelajaran, serta memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya kembali mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru pada 

pertemuan tersebut. 

 Kegiatan akhir meliputi menyimpulkan pembelajaran secara bersama-sama, 

melakukan evaluasi dengan cara memberi soal bentuk uraian, memberi tindak 

lanjut berupa soal pengayaan untuk siswa yang sudah mencapai KKM dan soal 

remedial untuk siswa yang masih belum mencapai KKM, pemberian motivasi, 

serta menutup pelajaran. 
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2.2  Hasil Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

(1) Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Setyowati (2015) dari 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dengan judul 

“Penerapan Model Kooperatif Tipe Tebak Kata untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V MI Himmatul Ulum Gandusari 

Trenggalek”. Hasil penelitian penerapan model kooperatif tipe tebak kata 

pada mata pelajaran IPS setelah melalui langkah-langkah kegiatan awal, 

inti dan juga akhir menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 

kelas V MI Himmatul Ulum Gandusari Trenggalek. Data dari siklus I 

menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar siswa secara keseluruhan adalah 

80 dengan prosentase ketuntasan 63,63%. Sedangkan pada siklus II rata-

rata hasil belajar siswa menjadi 90 dengan ketuntasan belajar siswa 

keseluruhan adalah 86,36%. 

(2) Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Wati (2010) dari Universitas 

Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Tebak Kata Pada Mata Pelajaran Sains 

Materi Bumi dan Alam Semesta untuk Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa Kelas II SDN 035 Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar”. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh 

hasil bahwa motivasi belajar siswa kelas II SDN 035 Penyasawan pada 

mata pelajaran sains dinyatakan dalam kategori “baik” dengan persentase 

71,5%.  
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(3) Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Triyanto (2013) dari 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Peningkatan Hasil 

Belajar IPS dengan Menerapkan Model Tebak Kata Pada Siswa Kelas V 

SDN Mojolangu 3 Kota Malang”. Penelitian ini membuktikan bahwa 

penerapan model tebak kata dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi 

kenampakan alam pada siswa kelas V SDN Mojolangu 3 Kota Malang. 

Dibuktikan hasil belajar pada siklus I sebesar 53,5, dan pada siklus II 

meningkat menjadi 88,2. Sedangkan secara prosentase ketuntasan kelas 

pada siklus I sebesar 21% dan pada siklus II meningkat menjadi 88%.  

(4) Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Hastuti (2011) dari 

Universitas Muhamadiyah Surakarta yang berjudul “Peningkatan Hasil 

Belajar PKn Melalui Strategi Tebak Kata pada Siswa Kelas IV SDN 02 

Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 

2010/2011”. Hasil penelitian pada siklus I nilai hasil belajar 81,82%. Pada 

siklus II nilai hasil belajar mencapai indikator pencapaian yaitu 85% 

siswa mencapai nilai di atas nilai KKM. Penelitian tersebut membuktikan 

bahwa strategi tebak kata dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

(5) Penelitian yang dilakukan oleh Turniasih (2013) dari Universitas Negeri 

Semarang yang berjudul “Keefektifan Penerapan Model Tebak Kata 

terhadap Minat dan Hasil Belajar Pkn Materi Komponen Pemerintahan 

Pusat di Indonesia Kelas IV SD Negeri Debong Tengah 1, 2 dan 3 Kota 

Tegal”. Hasil penelitian  tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi komponen pemerintahan 
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pusat dengan penerapan model tebak kata lebih baik dari pada rata-rata 

hasil belajar siswa yang menerapkan model konvensional. Hal tersebut 

dibuktikan degan nilai tes awal kelas eksperimen dengan rata-rata 60,57 

setelah diterapkannya model tebak kata rata-rata nilai tes akhir siswa 

menjadi 83,14. Sedangkan pada kelas kontrol nilai tes awal mempunyai 

rata-rata 59,54 dan rata-rata nilai tes akhir sebesar 64,8.  

(6) Penelitian yang dilakukan oleh Fera (2016) dari UIN Raden Fatah 

Palembang yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Cooperative 

Learning Tipe Tebak Kata terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Bahasa Arab Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kemu 

Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten OKU Selatan”. Hasil belajar siswa 

sebelum diterapkannya model Cooperative Learning Tipe Tebak Kata 

masih sangat rendah dibuktikan dengan siswa yang mendapat nilai tinggi 

(58 ke atas) pet-test sebanyak 5 orang (21,74%), nilai sedang (37-57) 

sebanyak 16 orang (69,56%), dan nilai rendah (36 ke bawah) sebanyak 2 

orang (8,7%). Hasil belajar siswa sesudah diterapkannya model 

pembelajaran tebak kata yang memperoleh nilai tinggi (98 ke atas) 

sebanyak 8 orang (34,78%), nilai sedang (88-97) sebanyak 7 orang 

(30,44%), dan mendapat nilai rendah (86 ke bawah) sebanyak 8 orang 

(34,78%). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa  

hasil belajar siswa sesudah diterapkannya model pembelajaran tebak kata 

mengalami peningkatan.  
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(7) Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari (2016) dari FKIP Universitas 

Sebelas Maret yang berjudul “Penggunaan Metode Tebak Kata dan Media 

Kartu Kata untuk Meningkatkan Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas III 

SDN Muktisari.” Pada siklus I hasil belajar siswa sebesar 52,38%, siklus  

II meningkat menjadi 76,19%, dan siklus III juga meningkat menjadi 

85,71%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan 

metode tebak kata dan media kartu kata dapat meningkatkan pembelajaran 

IPS siswa kelas III SDN Muktisari.  

(8) Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2016) dari IKIP Budi Utomo 

Malang yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Biologi Pokok Bahasan 

Sistem Pencernaan pada Manusia melalui Penerapan Model Pembelajaran 

Tebak Kata pada Siswa Kelas VIII SMP Kristen 1 YPK Malang”. 

Penerapan model pembelajaran tebak kata dapat meningkatkan hasil 

belajar biologi siswa kelas VIII SMP Kristen 1 YPK Malang pada pokok 

bahasan sistem pencernaan pada manusia. Peningkatan ini ditandai 

dengan meningkatnya ketuntasan belajar klasikal dari siklus ke siklus, di 

mana persentase jumlah siswa yang tuntas belajar pada siklus I hanya 

mencapai 66%, selanjutnya pada siklus II meningkat menjadi 78% siswa 

tuntas belajar dan telah mencapai target ketuntasan belajar klasikal 

minimum 75%. 

(9) Penelitian yang dilakukan oleh Samiyan (2014) dari University of Mashad 

Iran yang berjudul “The Comparison between Contextual Guessing 

Strategies vs. Memorizing a List of Isolated Word in Vocabulary Learning 
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Regarding Long Term Memory”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa strategi tebak kata memberikan efek lebih untuk ingatan memori 

jangka panjang siswa dalam menghafalkan kata-kata. Hal tersebut 

dibuktikan dengan rata-rata kosa kata yang diperoleh kelas ekperimen 

(dengan menerapkan strategi tebak kata) sebanyak 15.3000, sedangkan 

kelas kontrol sebanyak 12.8000. 

(10) Penelitian Studi kasus yang dilakukan oleh Zhou (2014) dari  University 

of Stirling yang berjudul “Learner’s Strategy Use to Guess word 

Meanings during Interactive Read-Aloud”. Hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa penguasaan kosa kata anak Cina tersebut 

bertambah setelah diterapkannya strategi tebak kata dalam pembelajaran 

mendengarkan cerita berbahasa Inggris. 

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan, terdapat persamaan dan 

perbedaan antara penelitian yang akan peneliti  lakukan dengan penelitian yang 

sudah ada. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan model pembelajaran 

tebak kata. perbedaannya yaitu pada mata pelajaran, materi, jenis penelitian, dan 

fokus penelitian, sehingga hasil penelitian yang diperoleh juga akan berbeda. 

Penelitian yang relevan dijadikan pedoman bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian eksperimen. Pada penelitian ini model pembelajaran tebak kata 

diterapkan pada pembelajaran IPS kelas V. Peneliti ingin mengetahui keefektifan 

model tebak kata terhadap kepercayaan diri dan hasil belajar IPS materi 

Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V SDN 

Tenggulangharjo Kabupaten Batang. Penelitian ini bertujuan untuk 
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membandingkan tingkat kepercayaan diri dan hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran tebak kata dengan yang menggunakan model 

pembelajaran word square. 

 

2.3     Kerangka Berpikir 

 IPS merupakan mata pelajaran yang mengkaji tentang manusia dan 

lingkungannya. Pada pembelajaran IPS khususnya di SD, siswa diajarkan agar 

memiliki sikap, keterampilan, dan kemampuaan pengetahuan sosial yang berguna 

di masyarakat. Adanya pembelajaran IPS di SD juga memberikan bekal kepada 

siswa agar siap menghadapi perkembangan zaman di masa yang akan datang. 

 Pembelajaran IPS di SD terdiri dari konsep-konsep ilmu sosial yang 

diintegrasi. Materi IPS cenderung hafalan serta memerlukan pemahaman yang 

tinggi. Seperti yang terjadi di SDN Tenggulangharjo khususnya siswa kelas V, 

sebagian besar siswa merasa kesulitan memahami materi yang ada pada 

pembelajaran IPS. Siswa kesulitan karena isi dari materi tersebut cukup luas, 

sehingga memerlukan pemahaman yang tinggi. Guru dalam menyampaikan materi 

pada pembelajaran IPS sudah menerapkan model pembelajaran word square. 

Setelah diterapkan model word square ternyata hasil belajar siswa masih belum 

optimal. Siswa masih pasif dan kepercayaan diri masih kurang. Guru seharusnya  

mendorong siswa agar aktif dan tertarik mengikuti pembelajaran IPS di kelas. 

Apabila siswa sudah tertarik pada pembelajaran IPS, maka untuk mendapakan 

hasil belajar yang optimal akan mudah terwujud. Siswa yang aktif dalam 

pembelajaran juga menunjukkan bahwa kepercayaan diri siswa ikut bertambah.   
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 Berpijak pada permasalahan tersebut, seharusnya ada inovasi dalam 

pembelajaran IPS di SD khususnya materi Perjuangan Mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh guru. Salah satu inovasinya adalah 

dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik perhatian siswa, 

menjadikan siswa aktif, dan berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. 

Model pembelajaran tebak kata cocok diterapkan dalam materi Perjuangan 

Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia, sebab dengan diterapkannya model 

pembelajaran tebak kata siswa dapat lebih mudah dalam memahami materi yang 

diajarkan melalui konsep-konsep yang ada dan menumbuhkan kepercayaan diri 

siswa. Lebih mudah dalam memahami materi pelajaran, sebab pada model tebak 

kata siswa dilibatkan dalam pembuatan pertanyaan yang berasal dari materi yang 

sedang dipelajari, sehingga secara bersamaan siswa dapat menanamkan konsep 

materi ke dalam dirinya. Model tebak kata juga melatih siswa untuk percaya diri 

dalam menebak. Siswa berusaha menebak dengan kemampuan yang dimiliki 

tanpa terpengaruh orang lain.  

Kepercayaan diri siswa yang tinggi dapat mendorong hasil belajar yang 

optimal. Siswa yang percaya diri dalam mengikuti pembelajaran di kelas akan 

cenderung aktif bertanya, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta 

tidak malu untuk tampil dihadapan teman-temanya. Hal tersebut sangat membantu 

mengoptimalkan hasil belajar, khususnya pada pembelajaran IPS kelas V materi 

Perjuangan Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat digambarkan alur kerangka berpikirnya 

yaitu sebagai berikut. 
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Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 

 

2.4     Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka 

berpikir, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho1 : Tidak ada perbedaan antara kepercayaan diri siswa yang menggunakan 

model pembelajaran tebak kata dengan yang menggunakan model 

pembelajaran word square pada mata pelajaran IPS materi Perjuangan 

Kelas Kontrol Kelas eksperimen 

Pembelajaran IPS Kelas V 

Materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia 

Model Pembelajaran Tebak Kata Model Pembelajaran Word Square 

Kepercayaan Diri dan 

Hasil Belajar  

 

Kepercayaan Diri dan Hasil 

Belajar 

1. Ada tidaknya perbedaan antara kepercayaan diri dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia yang 

menggunakan model pembelajaran tebak kata dan yang menggunakan model 

pembelajaran word square. 

2. Ada tidaknya hubungan antara kepercayaan diri dan hasil belajar siswa kelas V pada 

pembelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. 

 

Pretest Pretest 

Posttest Posttest 

 

Dibandingkan dan dihubungkan 
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Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia siswa kelas V SDN 

Tenggulangharjo Kabupaten Batang (μ1 = μ2). 

Ha1  :  Ada perbedaan antara kepercayaan diri siswa yang menggunakan model 

pembelajaran tebak kata dengan yang menggunakan model pembelajaran 

word square pada mata pelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia siswa kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten 

Batang (μ1 ≠ μ2). 

Ho2  : Tidak ada perbedaan antara hasil belajar yang menggunakan model 

pembelajaran tebak kata dengan yang menggunakan model pembelajaran 

word square pada mata pelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia siswa kelas V SDN Tenggulanngharjo Kabupaten 

Batang (μ1 = μ2). 

Ha2  :  Ada perbedaan antara hasil belajar yang menggunakan model pembelajaran 

tebak kata dengan yang menggunakan model pembelajaran word square 

pada mata pelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia siswa kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten Batang (μ1 ≠ 

μ2). 

Ho3 :  Kepercayaan diri siswa kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten Batang 

pada pembelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia yang menggunakan model tebak kata tidak lebih tinggi daripada 

yang menggunakan model word square  (μ1 ≤ μ2). 

Ha3 :  Kepercayaan diri siswa kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten Batang 

pada pembelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan 
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Indonesia yang menggunakan model tebak kata lebih tinggi daripada yang 

menggunakan model word square (μ1 > μ2). 

Ho4 :  Hasil belajar siswa kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten Batang pada 

pembelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia yang menggunakan model tebak kata tidak lebih tinggi daripada 

yang menggunakan model word square (μ1 ≤ μ2). 

Ha4 :  Hasil belajar siswa kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten Batang pada 

pembelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia yang menggunakan model tebak kata lebih tinggi daripada yang 

menggunakan model word square (μ1 > μ2). 

Ho5  : Tidak ada hubungan antara kepercayaan diri dan hasil belajar siswa kelas V 

pada pembelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia (ρ = 0). 

Ha5 : Terdapat hubungan antara kepercayaan diri dan hasil belajar siswa kelas V 

pada pembelajaran IPS materi  Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia (ρ ≠ 0). 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Penelitian dengan judul “Keefektifan Model Tebak Kata terhadap Kepercayaan 

Diri dan Hasil Belajar IPS Materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan 

Indonesia pada Siswa Kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten Batang” telah 

selesai dilaksanakan. Pada bab ini akan dipaparkan simpulan dan saran hasil 

penelitian. 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan dapat 

dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

(1) Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan antara kepercayaan diri siswa 

yang menggunakan model tebak kata dengan yang menggunakan model word 

square pada mata pelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia siswa kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten 

Batang. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis menggunakan 

independent samples t test melalui program SPSS versi 21 yang menunjukkan 

bahwa nilai thitung> ttabel (5,333 > 2,001) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 

(0,000 < 0,05). 

(2) Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan antara hasil belajar IPS yang 

menggunakan model pembelajaran tebak kata dengan yang menggunakan 
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model pembelajaran word square pada mata pelajaran IPS materi Perjuangan 

Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia siswa kelas V SDN 

Tenggulangharjo Kabupaten Batang. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 

hipotesis menggunakan Independent Samples T Test melalui program SPSS 

versi 21 yang menunjukkan bahwa nilai thitung> ttabel (4,502 > 2,001) dan nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05). 

(3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan diri siswa kelas V SDN 

Tenggulangharjo Kabupaten Batang pada pembelajaran IPS materi 

Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia yang menggunakan 

model tebak kata lebih tinggi daripada yang menggunakan model word 

square. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis menggunakan one 

sample t test melalui program SPSS versi21 yang menunjukkan bahwa nilai 

thitung> ttabel (9,155 > 1,696) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,000 < 

0,05), sehingga dapat dikatakan model tebak kata efektif terhadap 

kepercayaan diri siswa. 

(4) Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas V SDN 

Tenggulangharjo Kabupaten Batang pada pembelajaran IPS materi 

Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia yang menggunakan 

model tebak kata lebih tinggi daripada yang menggunakan model word 

square. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis menggunakan one 

sample t test melalui program SPSS versi21 yang menunjukkan bahwa nilai 

thitung> ttabel (6,576 > 1,696) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,000< 
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0,05), sehingga dapat dikatakan model tenak kata efektif terhadap hasil 

belajar siswa. 

(5) Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara kepercayaan diri dan 

hasil belajar siswa kelas V pada pembelajaran IPS materi Perjuangan 

Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data 

hasil analisis secara statistik menggunakan program SPSS versi 21 dengan 

menggunakan korelasi sederhana Person Correlation. Hasil pengujian person 

correlation yaitu 0,576 termasuk kategori sedang, mengacu 

interpretasikoefisien korelasi 0,40 – 0,599 (Riduwan, 2012: 138). Hasil 

penghitungan nilai thitung> ttabel (5,291>2,001) dan nilai signifikansi kurang 

dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan dan positif antara kepercayaan diri dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa antara kepercayaan 

diri dan hasil belajar siswa terdapat hubungan yang signifikan, model tebak kata 

lebih efektif daripada model word square terhadap kepercayaan diri dan hasil 

belajar IPS materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia pada 

siswa kelas V SDN Tenggulangharjo Kabupaten Batang. 

 

5.2    Saran 

   Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, bahwa model tebak kata 

terbukti efektif terhadap kepercayaan diri dan hasil belajar siswa kelas V pada 

pembelajaran IPS materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia, 

sehingga disarankan: 
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5.2.1 Bagi Siswa 

Agar pelaksanaan mode tebak kata dapat berjalan dengan lancar, siswa 

disarankan: (1) lebih menggali pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

semaksimal mungkin melalui membaca buku pelajaran sebelum pembelajaran 

berlangsung ataupun menggunakan waktu luang untuk belajar agar siswa lebih 

memahami materi yang sedang dipelajari; (2) memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru dan memperhatikan arahan dari guru agar bisa 

melaksanakan model tebak kata dengan baik; (3) teliti dalam menyusun 

pertanyaan tebak-tebakan yang sesuai dengan materi yang telah dibagikan oleh 

guru; (4) pahami kata kunci atau kalimat dalam pertanyaan, sehingga dapat 

menebak pertanyaan dari penanya dengan benar; serta (5) tertib dalam 

melaksanakan model tebak kata sesuai dengan kelompok atau pasangan yang 

sudah di tentukan oleh guru. 

5.2.2 Bagi Guru    

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan model tebak kata lebih 

efektif daripada model word square pada pembelajaran IPS, maka guru 

disarankan untuk dapat menerapkan model tebak kata saat proses pembelajaran di 

kelasnya. Agar model tebak kata dapat berjalan dengan lancar, guru perlu: (1) 

memahami langkah-langkah pembelajaran model tebak kata; (2) merencanakan 

pembelajaran dengan baik; (3) membimbing siswa dalam berpasangan dengan 

teman sebangku; (4) membimbing siswa dalam menyusun pertanyaan tebak kata; 

serta (5) mengondisikan siswa saat pelaksanaan model tebak kata supaya tidak 

menimbulkan kegaduhan, sehingga suasana kelas tetap kondusif. 
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5.2.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian menunjukkan penerapan model tebak kata lebih efektif 

terhadap kepercayaan diri dan hasil belajar siswa kelas V pada pembelajaran IPS 

di SDN Tenggulangharjo Kabupaten Batang dari pada yang menggunakan model 

word square. Oleh karena itu, kepada pihak sekolah disarankan untuk: (1) 

menyediakan fasilitas dan kelengkapan yang mendukung model tebak kata. 

Fasilitas dan kelengkapam tersebut antara lain yaitu sumber belajar yang 

memadai, buku-buku yang relevan yang dapat digunakan guru untuk memahami 

model tebak kata; serta (2) memberi sosialisasi kepada guru kelas, khususnya 

kelas tinggi mengenai keefektifan model tebak kata. Hal ini dilakukan agar semua 

guru kelas mengetahui bahwa model tebak kata efektif terhadap kepercayaan diri 

dan hasil belajar siswa.  

5.2.4 Bagi Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis 

disarankan untuk memperhatikan kelemahan-kelemahan model tebak kata dan 

harus memperhatikan langkah-langkah model tebak kata tersebut. Apabila peneliti 

selanjutnya akan menguji keefektifan model tebak kata terhadap kepercayaan diri, 

maka peneliti harus lebih melatih kepercayaan diri siswa dalam hal yang berkaitan 

dengan lingkungan sosial dan sikap optimis, yaitu dengan cara menciptakan 

suasana belajar yang lebih mengarahkan siswa untuk berinteraksi dan bekerjasama 

dengan teman. Peneliti lanjutan juga harus lebih kreatif dalam memodifikasi dan 

mengembangkan media pembelajaran pada model tebak kata khususnya agar 

siswa terlihat aktif dan hasil belajar menjadi optimal. Dengan demikian 

diharapkan penelitian yang dilaksanakan akan mendapatkan hasil yang lebih baik. 



159 

 

 

1
5
9
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abidin, Yunus. 2016. Revitalisasi Penilaian Pembelajaran. Bandung: PT Refika 

Aditama. 

Akbar dan Sriwiyana. 2011. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Yogyakarta: Cipta Media.  

Alma, Buchari, dkk. 2009. Guru Profesional. Bandung: Alfabeta.  

Anitah, Sri. 2008. Strategi Pembelajaran di SD. Jakarta: Universitas Terbuka. 

Anonim. 2014. Tema 5 Pahlawanku Buku Tematik Terpadu 2013 (Buku Guru 

SD/MI Kelas IV). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia. 

Aqib, Zaenal. 2015. Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran 

Kontekstual (Inovatif). Bandung: Yrama Widya.  

Arikunto, Suharsimi. 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Asmani, Jamal Ma’mur. 2011. Buku panduan Internalisasi Pendidikan Karakter 

di Sekolah. Jogjakarta: DIVA Press. 

Azwar, Saifuddin. 2015. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Darmawan, Deni. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Fera, Ferianti. 2016. Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe 

Tebak Kata terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa 

Arab Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kemu Kecamatan Pulau 

Beringin Kabupaten OKU Selatan. Tersedia di 

http://eprints.radenfatah.ac.id/360/. [diakses pada 22/01/2017]. 

 

Ferdinand, Augusty. 2014. Metode Penelitian Manajemen. Semarang: Universitas 

Diponegoro. 

 

Ghufron dan Risnawati. 2014. Teori-Teori Psikologi. Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media. 

Hamdayana, Jumanta. 2014. Model dan Metode Pemebelajaran Kreatif dan 

Berkarakter. Bogor: Ghalia Indonesia. 

Harahap dan Ahmad. 2016. Komunikasi Antarpribadi. Jakarta: RajaGrafindo 

Perkasa. 

http://eprints.radenfatah.ac.id/360/


160 

 

 

1
6
0
 

Hastuti, Tri. 2011. Peningkatan Hasil Belajar PKn Melalui Strategi Tebak Kata 

pada Siswa Kelas IV SDN 02 Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011. Tersedia di 

http://eprints.ums.ac.id/13975/. [diakses pada 18/01/2017]. 

Hendriana, Heris. 2012. Pembelajaran Matematika Humanis dengan 

Metaphorical Thinking untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa. 

Tersedia di http://e-

journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/infinity/article/view/9 . [diakses 

pada 3/02/2017]. 

Kurniasari, Nur. 2016. Penggunaan Metode Tebak Kata dan Media Kartu Kata 

untuk Meningkatkan Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas III SDN 

Muktisari, Tersedia di 

http://visipena.stkipgetsempena.ac.id/home/article/view/136. [diakses pada 

10/01/2017].  

 

Kurniasih dan Sani. 2016. Ragam Pengembangan Model Pembelajaran untuk 

Meningkatkan Profesionalitas Guru. Jakarta: Kata Pena. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

Tersedia di https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendiknas16-

2007KompetensiGuru.pdf. [diakses pada 02/05/2017]. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Tersedia di 

http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_19_05.htm. [diakses pada 10/01/2017]. 

Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS. Jakarta: Buku 

Seru. 

 

Purwanto. 2013. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

Rahman, Isnan Arfiani. 2012. Penerapan Strategi Pembelajaran Team Quiz untuk 

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Ekonomi pada Siswa Kelas 

VIII C SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. 

Tersedia di http://eprints.ums.ac.id/17476/4/BAB_II.pdf. [diakses pada 

15/03/2017]. 

Rakhmat, Jalaludin. 2011. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Riduwan. 2012. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru – Karyawan dan Peneliti 

Pemula. Bandung: Alfabeta. 

Rifa’i dan Anni. 2012. Psikologi Pendidikan. Semarang: Pusat Pengembangan 

MKU/MKDK-LP3 UNNES. 

Riyanto. 2016. Peningkatan Hasil Belajar Biologi Pokok Bahasan Sistem 

Pencernaan pada Manusia melalui Penerapan Model Pembelajaran 

http://eprints.ums.ac.id/13975/
http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/infinity/article/view/9
http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/infinity/article/view/9
http://visipena.stkipgetsempena.ac.id/home/article/view/136
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendiknas16-2007KompetensiGuru.pdf
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendiknas16-2007KompetensiGuru.pdf
http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_19_05.htm
http://eprints.ums.ac.id/17476/4/BAB_II.pdf


161 

 

 

1
6
1
 

Tebak Kata pada Siswa Kelas VIII Kristen 1 YPK Malang. Tersedia di 

http://ejurnal.lp2m-iainambon.id/index.php/biosel/article/view/365. 

[diakses pada 28/12/2016]. 

 

Samiyan dan Korasani. 2014. “The Comparison between Contextual Guessing 

Strategies vs. Memorizing a List of Isolated Word in Vocabulary Learning 

Regarding Long Term Memory”. Tersedia di 

www.iscsjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=41. [diakses pada 

15/03/2017]. 

Sardiman. 2011. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: RajaGrafindo 

Persada. 

Setijowati, Umi. 2015. Pengembangan Kurikulum SD. Yogyakarta: K-Media. 

Setyowati, Tri Eva. 2015. Penerapan Model Kooperatif Tipe Tebak Kata untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V MI Himmatul Ulum 

Gandusari Trenggalek. Tersedia di http://repo.iain-

tulungagung.ac.id/2229/. [diakses pada 28/12/1016]. 

Soewarso. 2013. Pendidikan IPS. Salatiga: Widya Sari Press.  

Sudjana, Nana. 2009. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: 

Remaja Rosdakarya.  

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta. 

 

Sumantri, Mulyani. 2014. Perkembangan Peserta Didik. Banten: Universitas 

Terbuka. 

Suprijono, Agus. 2012. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Susanto, Ahmad. 2016. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. 

Jakarta: Prenadamedia Group. 

Susilaningsih dan Limbong. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI    Kelas 

5. Jakarta: Pusat Perbukuan departemen Pendidikan Nasional. 

 

Syah, Muhibbi. 2010. Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Thoifah, I’anatut. 2015. Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif. 

Malang: Madani. 

Triyanto, Surono Edhi. 2013. Peningkatan Hasil Belajar IPS dengan Menerapkan 

Model Tebak Kata pada Siswa Kelas V SDN Mojolangu 3 Kota Malang. 

Tersedia di http://eprints.umm.ac.id/26955/. [diakses pada 15/01/2017]. 

Turniasih. 2013. Keefektifan Penerapan Model Tebak Kata terhadap Minat dan 

Hasil Belajar PKn Materi Komponen Pemerintahan Pusat di Indonesia 

http://ejurnal.lp2m-iainambon.id/index.php/biosel/article/view/365
http://www.iscsjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=41
http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2229/
http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2229/
http://eprints.umm.ac.id/26955/


162 

 

 

1
6
2
 

Kelas IV SD Negeri Debong Tengah 1,2,dan 3 Kota Tegal. Tersedia di 

http://lib.unnes.ac.id/17305/1/1401409016.pdf. [diakses pada 28/12/2016]. 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Tersedia di http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU20-2003-Sisdiknas.pdf. 

[diakses pada 10/01/2017]. 

Wahab, Abdul Aziz. 2017. Metode dan Model-Model Mengajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Bandung: Alfabeta.  

 

Wati, Misna. 2010. Penerapan Model Pembelajaran Tebak Kata pada Mata 

Pelajaran Sains Materi Bumi dan Alam semesta untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa Kelas II SDN 035 Penyasawah Kecamatan 

Kampar Kabupaten Kampar. Tersedia di http://repository.uin-

suska.ac.id/1712/. [diakses pada 28/12/2016]. 

Widoyoko, Eko Putro. 2014. Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Yoni, dkk. 2012. Menyusun Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: Familia. 

Yuliati dan Munajat. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD dan MI Kelas V. 

Jakarta: Pusat Perbukuan departemen Pendidikan Nasional. 

 

Zhou, Xiaoya. 2014. Learner’s Strategy Use to Guess Word Meaning during 

Interactive Read-Aloud. Tersedia di 

https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/filefield_paths/le

arners_strategy_use_to_guess_word_meanings_during_interactive_read_al

oud_v2_0.pdf. [diakses pada 18/01/2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.unnes.ac.id/17305/1/1401409016.pdf
http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU20-2003-Sisdiknas.pdf
http://repository.uin-suska.ac.id/1712/
http://repository.uin-suska.ac.id/1712/
https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/filefield_paths/learners_strategy_use_to_guess_word_meanings_during_interactive_read_aloud_v2_0.pdf
https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/filefield_paths/learners_strategy_use_to_guess_word_meanings_during_interactive_read_aloud_v2_0.pdf
https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/filefield_paths/learners_strategy_use_to_guess_word_meanings_during_interactive_read_aloud_v2_0.pdf

