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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan rendahnya hasil
belajar IPS siswa. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan
peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 04 Paninggahan
Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Jenis penelitian ini adalah
Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu: perencanaan,
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan di kelas IV
SDN 04 Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih yang berjumlah 15 orang
yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Untuk
mendapatkan data tentang tindakan yang telah dilakukan penulis
melakukan observasi dan melaksanakan tes. Data yang diperoleh dalam
penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis data kualitatif
dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa
metode pembelajaran diskusi berbasis saintifik dapat meningkatkan hasil
belajar IPS siswa IV SDN 04 Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih,
Kabupaten Solok.

kata kunci: hasil belajar, IPS, metode diskusi, saintifik

PENDAHULUAN

Pembelajaran merupakan proses yang dilalui oleh individu untuk

memperoleh perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik sebagai hasil

dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungan.

Pembelajaran hendaknya memperhatikan perbedaan-perbedaan

individual peserta didik tersebut, sehingga pembelajaran benar-benar

dapat mengubah kondisi peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu,
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dari yang tidak paham menjadi paham serta dari yang berprilaku kurang

baik menjadi baik.

Setelah pembelajaran dilakukan, tentu pendidik ingin mengetahui

hasil belajar yang sudah dicapai oleh siswa, apakah pembelajaran yang

dilaksanakan berhasil atau tidak, tujuan pembelajaran sudah tercapai atau

belum, yaitu dengan melihat hasil belajar siswa. Poerwanti (2008:7.4)

menyatakan bahwa hasil belajar adalah keberhasilan siswa setelah

mengikuti satuan pembelajaran tertentu. Lebih lanjut, Suprijono (2012:5)

mengungkapkan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman

belajarnya.

Berdasarkan hasil refleksi penulis sebagai guru kelas IV SDN 04

Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih setelah melaksanakan

pembelajaran fokus IPS, penulis menemukan beberapa masalah dalam

pembelajaran. Permasalahan pada pembelajaran fokus IPS yaitu sebagian

besar siswa yang diam saat guru memberikan pertanyaan, ada siswa yang

berani menjawab pertanyaan, namun jawaban yang diberikan oleh siswa

tersebut kurang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan guru. Siswa

tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan ada juga

siswa yang tidak serius pada saat menjawab pertanyaan, dan akibatnya

hasil belajar siswa banyak yang rendah. Siswa kelas IV berjumlah 15

orang hanya 7 orang yang mencapai KKM atau 47% dan nilai rata-rata

kelas 53,33. KKM yang ditetapkan untuk muatan pembelajaran IPS yaitu

75,00.
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Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial, (selanjutnya disingkat IPS)

merupakan nama mata pelajaran di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan

menengah. Sapriya (2009:20) menyatakan bahwa istilah IPS di sekolah

dasar merupakan nama mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai

integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, sains,

bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. Sedangkan Soemantri

(dalam Soebroto, 2009:5) mengemukakan bahwa IPS adalah sebagai ilmu-

ilmu sosial yang disederhanakan untuk kepentingan pendidikan.

Menurut Permendiknas (2006), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan

salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDL sampai

SMP/MTs/SMPLB yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep,

dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial.

Mata pelajaran IPS di SD pada hakikatnya meliputi empat unsur

utama yaitu: (1) sikap: rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam,

makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah

baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar; IPS bersifat

open ended; (2) proses: prosedur pemecahan masalah melalui metode

ilmiah; metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan

eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan

kesimpulan; (3) produk: berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum; dan (4)

aplikasi: penerapan metode ilmiah dan konsep IPS dalam kehidupan

sehari-hari. Pada kurikulum 2013 dilaksanakan mulai dari kelas 4 sampai

dengan kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan tematik.

Pembelajaran IPS bukan hanya penguasaan kumpulan

pengetahuan yang berupa hasil saja tetapi juga merupakan suatu proses

penemuan. Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar sebaiknya di ajarkan
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dengan berbagai metode yang memberi kesempatan kepada peserta didik

untuk menemukan dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan

IPS dan ruang lingkupnya. Pembelajaran IPS melalui metode diskusi

berbasis saintifik merupakan salah satu alternatif bagi guru untuk

meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Metode diskusi merupakan kegiatan atau interaksi yang dilakukan

oleh siswa dalam memecahkan suatu masalah, saling bertukar pikiran

untuk mencapai kesepakatan terhadap masalah yang dihadapi untuk

mencari kebenaran. Kelebihan metode diskusi yaitu merangsang aktivitas

siswa dalam bentuk ide, gagasan, prakarsa, dan terobosan baru dalam

pemecahan suatu masalah, membiasakan siswa untuk bertukar pikiran.

Memberikan keterampilan kepada siswa untuk menyajikan pendapat,

mempertahankan, menghargai, dan menerima pendapat orang lain.

Cakrawala berpikir siswa menjadi lebih luas dalam mengatasi suatu

masalah.

Metode mengajar diskusi merupakan cara mengajar yang dalam

pembahasan dan penyajian materinya melalui suatu problema atau

pertanyaan yang harus diselesaikan berdasarkan pendapat atau

keputusan secara bersama (Anitah, 2014:5.20). Pendapat Sanjaya

(2006:152), metode diskusi adalah metode pembelajaran yang

menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Kelebihan metode

diskusi antara lain: merangsang aktivitas siswa dalam bentuk ide,

gagasan, prakarsa, dan terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah;

membiasakan siswa untuk bertukar pikiran; memberikan keterampilan

kepada siswa untuk menyajikan pendapat, mempertahankan,

menghargai, dan menerima pendapat orang lain; cakrawala berpikir siswa
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menjadi lebih luas dalam mengatasi suatu masalah; dan memutuskan

hasil pemikiran bersama dan dipertanggung jawabkan bersama-sama

pula.

Pendekatan saintifik adalah pendekatan dalam proses

pembelajaran dimana siswa di ajak mengamati suatu obyek, membuat

pertanyaan–pertanyaan yang timbul dari hasil pengamatannya,

melakukan percobaan menyajikan serta menarik kesimpulan dari apa

yang telah dipelajari. Majid (2014: 193) mengungkapkan bahwa penerapan

pendekatan saintifik bertujuan untuk pemahaman kepada peserta didik

dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan

ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak

bergantung pada informasi searah dari guru. Pendekatan saintifik dalam

pembelajaran meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah,

menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta, (Daryanto, 2014: 59-80).

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang

terdiri atas dua siklus dengan tahapan: perencanaan, pelaksanaan,

pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 04

Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. SDN 04

Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih terletak di jorong Subarang nagari

Koto Baru. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 04 Paninggahan

Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Siswa kelas IV berjumlah 15

orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Data

pada setiap siklus dikumpulkan melalui teknik tes, dokumentasi, dan

observasi. Selanjutnya, analisis data penelitian ini menggunakan teknik

analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Selain itu, indikator
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penelitian ini dapat dikatakan berhasil jika ketuntasan yang dicapai siswa

sama atau lebih dari KKM 75 dengan persentase ketuntasan klasikal

minimal 80%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a. Perencanaan

RPP disusun berdasarkan buku guru dan buku siswa tema 3 yaitu

peduli terhadap makhluk hidup subtema 1 hewan dan tumbuhan di

lingkungan rumahku. Fokus pembelajaran IPS pada pembelajaran 1

kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan

pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari

tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. Komponen RPP meliputi:

Identitas mata pelajaran, Alokasi waktu, Standar kompetensi, Kompetensi

dasar, Indikator pencapaian kompetensi, Tujuan pembelajaran, Materi

ajar, Pendekatan dan metode pembelajaran, Langkah-langkah

pembelajaran, Alat dan sumber dan evaluasi pembelajaran.

b. Pelaksanaan
1) Kegiatan awal

Pada awal kegiatan guru mengucapkan salam, mengecek

kehadiran siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan

langkah-langkah pembelajaran melalui metode diskusi berbasis saintifik.

2) Kegiatan inti

Kegiatan inti dimulai dengan guru meminta siswa untuk

mengamati gambar tiga kondisi geografis yang ada di buku siswa.

Gambar yang diamati oleh siswa adalah gambar tentang pantai,

pegunungan/dataran tinggi, dan hamparan sawah/dataran rendah. Guru

kemudian meminta siswa mengamati fotho fotho yang ditayangkan guru
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tentang ketiga bentang alam tersebut untuk meningkatkan rasa ingin tahu

siswa. Kemudian, guru membagi siswa dalam 3 kelompok belajar, setiap

kelompok terdiri dari 5 siswa. Jumlah siswa 15 orang. Pemilihan

kelompok dilakukan berdasarkan kemampuan siswa. Setelah pembagian

kelompok selesai dilakukan, masing-masing siswa duduk dengan rapi

dan tenang, kemudian guru membagikan LKS dan menginstruksikan

kembali hal- hal yang akan dilakukan siswa.

Siswa diminta membuat pertanyaan tentang beragam hal yang

ingin mereka ketahui tentang ketiga bentang alam tersebut. Siswa

menuliskan pertanyaan pada lembar kerja yang telah dibagikan oleh guru.

Siswa mendiskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan bersama teman

satu kelompok. Siswa menuliskan perbedaan-perbedaan yang mereka

temukan dari ketiga bentang alam tersebut. Siswa membaca informasi

tentang karakteristik tiga bentang alam Indonesia, yaitu pantai, dataran

tinggi, dan dataran rendah. Siswa mengisi tabel pada LKS tentang

karakteristik bentang alam tersebut berdasarkan informasi yang ada

dalam bacaan. Kegiatan selanjutnya adalah persentasi materi

pembelajaran yang dilakukan oleh setiap kelompok kedepan kelas.

Persentasi materi pembelajaran dilakukan oleh perwakilan dari masing-

masing kelompok berdasarkan hasil diskusi masing-masing kelompok.

Persentasi materi pembelajaran ditanggapi oleh kelompok lain.

3) Kegiatan akhir

Tahap kegiatan akhir, guru memberikan penguatan terhadap

kesimpulan materi pembelajaran. Kemudian siswa merangkum materi

pelajaran. Sebagai tindak lanjut guru memberikan PR. Sebelum
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mengakhiri pembelajaran guru mengingatkan siswa materi yang akan

dibahas pada pertemuan selanjutnya.

c. Observasi

Observasi terhadap siswa diperoleh beberapa informasi tentang

tindakan dan sikap siswa selama mengikuti proses pembelajaran pada

siklus I pertemuan pertama dengan kriteria yang diamati yaitu

mendengarkan teman yang berbicara, komunikasi non verbal (kontak

mata, bahasa tubuh, postur, ekspresi wajah, suara), dan partisipasi

(menyampaikan ide atau perasaan). Sikap siswa saat melakukan diskusi

pemecahan masalah pada pertemuan pertama dapat dilihat dari tabel

berikut:

Tabel Rekapitulasi Aktifitas Siswa Siklus I

No Aktivitas yang Diamati
Siklus I.1 Siklus I.2

Jumlah % Jumlah %
1 Mendengarkan 6 40 10 67

2
Komunikasi nonverbal (kontak mata,bahasa
tubuh, postur, ekspresi wajah, suara)

5 33 8 54

3 Partisipasi (menyampaikan ide atau perasaan) 4 27 6 42

Berdasarkan tabel di atas disajikan data hasil penelitian bahwa

siswa yang mendengarkan teman yang berbicara 6 orang dengan

persentase 40%. Siswa yang mampu menjalin komunikasi non verbal

(kontak mata,bahasa tubuh, postur, ekspresi wajah, suara) 5 dengan

persentase 33%. Partisipasi (menyampaikan ide atau perasaan) saat

diskusi sebanyak 4 orang yang berarti baru mencapai 27%. Hasil observasi

menunjukkan bahwa aktivitas siswa belum mencapai kriteria yang

diharapkan. Selanjutnya, pada siklus I pertemuan 2 data hasil penelitian

menunjukkan bahwa siswa yang mendengarkan teman yang berbicara 10

orang dengan persentase 67%. Siswa yang mampu menjalin komunikasi
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non verbal (kontak mata, bahasa tubuh, postur, ekspresi wajah, suara) 8

dengan persentase 54%. Partisipasi (menyampaikan ide atau perasaan)

saat diskusi sebanyak 6 orang yang berarti baru mencapai 42. Selanjutnya,

sikap siswa saat melakukan diskusi pemecahan masalah pada siklus II

dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel Rekapitulasi Aktifitas Siswa Siklus II

No Aktivitas yang Diamati
Siklus II.1 Siklus II.2

Jumlah % Jumlah %
1 Mendengarkan 10 67 12 80

2
Komunikasi nonverbal (kontak mata,bahasa
tubuh, postur, ekspresi wajah, suara)

8 54 10 67

3 Partisipasi (menyampaikan ide atau perasaan) 10 67 11 73

Tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang mendengarkan

teman yang berbicara 12 orang dengan persentase 80%. Siswa yang

mampu menjalin komunikasi nonverbal (kontak mata, bahasa tubuh,

postur, ekspresi wajah, suara) 10 dengan persentase 67%. Partisipasi

(menyampaikan ide atau perasaan) saat diskusi sebanyak 11 orang yang

berarti baru mencapai 73%. Hasil observasi menunjukkan bahwa aktivitas

siswa belum mencapai kriteria yang diharapkan. Selanjutnya, hasil

evaluasi tes hasil belajar IPS siswa, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Hasil Evaluasi Tes Hasil Belajar IPS Siswa

No. Rentang Nilai
Frekuensi
Siklus I

Frekuensi
Siklus II

Jumlah
Nilai
Siklus I

Jumlah Nilai
Siklus II

1 0-20 0 0 0 0
2 21-40 0 0 0 0
3 41-60 5 1 290 60
4 61-80 6 6 460 460
5 81-100 4 8 380 770

Jumlah 15 15 1130 1290
Rata-rata - - 75,33 86,00
Tuntas 10 14 67% 93%
Tidak Tuntas 5 1 37% 7%
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Berdasarkan hasil tes belajar IPS siswa, dapat dijelaskan bahwa

terlihat dari 15 orang siswa, 10 orang siswa yang mencapai nilai sesuai

dan diatas KKM dan dinyatakan tuntas, sedangkan 5 orang lainnya masih

mendapatkan nilai dibawah KKM dan dinyatakan belum tuntas dengan

nilai rata-rata kelas 75,33. Mencermati hasil ini, dapat diketahui bahwa

kriteria keberhasilan belum sesuai dengan harapan, maka penelitian ini

dilanjutkan untuk siklus berikutnya. Sesuai dengan tabel 4.3 di atas,

terlihat bahwa nilai ketuntasan belajar siswa secara perorangan dengan

nilai rata-rata kelas adalah 75,33 berarti keberhasilan belajar siswa belum

tercapai karena masih dibawah 85%. Ketuntasan belajar perorangan

adalah 67% dan yang belum tuntas adalah 33%.

Selain itu, hasil evaluasi terlihat dalam pelaksanaan pembelajaran

dengan menggunakan pembelajaran kontekstual pada siklus II pertemuan

kedua telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimun (KKM) yang

ditetapkan yaitu 75. Terlihat dari 15 jumlah siswa, 14 orang siswa dengan

persentase 93% mendapat nilai di atas KKM dan dinyatakan tuntas, hanya

1 orang yang masih mendapat nilai dibawah KKM dan dinyatakan belum

tuntas dengan persentase 7%. Selain itu, nilai rata-rata hasil belajar siswa

secara klasikal adalah 86,00 dan dinyatakan sudah berhasil dan

melampaui kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Ketuntasan belajar

perorangan adalah 93% dan yang belum tuntas adalah 7%.

d. Refleksi

Pelaksanaan kegiatan belajar siswa dan hasil belajar siswa setelah

kegiatan dilakukan dianalisis dan didiskusikan dengan observer sehingga

diperoleh beberapa kesimpulan pada masing-masing siklus pertemuan

pertama ini dapat diuraikan sebagai berikut:
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1) Sebagian besar siswa masih sering diingatkan untuk mendengarkan

teman yang sedang berbicara.

2) Sebagian besar siswa masih membutuhkan bantuan dalam memahami

bentuk komunikasi nonverbal yang ditunjukkan teman.

3) Masih banyak siswa yang jarang berbicara selama proses diskusi

berlangsung.

4) Sebagian besar siswa masih sering diingatkan untuk mendengarkan

teman yang sedang berbicara.

5) Sebagian besar siswa masih membutuhkan bantuan dalam memahami

bentuk komunikasi nonverbal yang ditunjukkan teman.

6) Masih banyak siswa yang jarang berbicara selama proses diskusi

berlangsung.

7) Setelah kegiatan ini selesai, maka di lakukan evaluasi, dimana dalam

pelaksanaan pembelajaran IPS melalui pendekatan-Saintifik yang telah

dilakukan pada pertemuan kedua ini, ternyata masih ada siwa yang

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimun (KKM) yang ditetapkan

yaitu 67 pada muatan pembelajaran IPS.

2. Pembahasan

Analisis data dari hasil penelitian tindakan kelas ini terhadap

pengamatan pembelajaran dan hasil belajar siswa melalui metode diskusi

berbasis pendekatan saintifik di peroleh hasil peningkatan hasil belajar

siswa. Efektivitas pembelajaran melalui metode diskusi berbasis

pendekatan saintifik sebagai pengantar materi pembelajaran dapat

meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini dapat dilihat dari peran guru

dan siswa dalam kegiatan pembelajaran pada penelitian tindakan kelas

ini. Guru berperan sebagai pendidik membantu siswa untuk belajar sesuai
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dengan kebutuhan dan minatnya, hal ini ditunjukkan dengan sikap guru

dalam memimpin pembelajaran, fasilitator belajar, moderator belajar, dan

sekaligus sebagai evaluator belajar.

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, guru sebagai

perencana, pengorganisasi, pelaksana, dan pengontrol siswa dalam

belajar. Guru bertugas menyusun skenario pembelajaran yaitu

menentukan tujuan belajar, sumber belajar, mengarahkan cara belajar

siswa, memberikan bantuan bimbingan dan petunjuk serta menilai proses

dan hasil belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Anitah (2014:5.21) tugas

utama guru dalam kegiatan pembelajaran melalui metode diskusi adalah

berperan sebagai pembimbing, fasilitator atau motivator supaya interaksi

dan aktivitas siswa dalam diskusi menjadi efektif.

Pada penelitian tindakan kelas ini, siswa tidak hanya terlibat pada

kegiatan fisik semata, namun juga terlibat secara mental emosional

intelektual dalam pencapaian dan perolehan pengetahuan, dan

pembentukan sikap, hal ini ditunjukkan dengan keaktifan, kemampuan

nonverbal, dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Kegiatan

pembelajaran melalui metode diskusi berbasis pendekatan saintifik pada

tema 3 fokus pembelajaran IPS dapat meningkatkan kemampuan kognitif,

afektif dan psikomotor siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar

siswa. Siswa berada dalam suatu tantangan dari tujuan yang ingin dicapai

melalui metode diskusi berbasis pendekatan saintifik, dan media

pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan antusias siswa dalam

belajar, dan minat siswa dalam belajar yang merupakan faktor penentu

dan mempunyai peranan penting dalam pembelajaran.
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Hasil penelitian dengan metode diskusi berbasis pendekatan

saintifik mampu memberikan pengaruh baik bagi keberhasilan belajar

siswa, berupa peningkatan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor

siswa. Guru harus dapat menerapkan berbagai metode pembelajaran yang

relevan, sehingga proses belajar tidak menjenuhkan. Berdasarkan hasil

observasi aktivitas siswa pada siklus pertama, ada beberapa hal yang

menjadi catatan peneliti setelah pelaksanaan pembelajaran muatan

pembelajaran IPS melaui metode diskusi berbasis pendekatan saintifik.

Pada siklus I pembagian kelompok tidak berdasarkan keheterogenan

siswa, guru kurang memfasilitasi siswa dan membimbing siswa dalam

belajar telah diperbaiki pada siklus II, agar hasil belajar menjadi lebih

baik. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode diskusi

berbasis pendekatan saintifik, semakin baik dan semakin meningkatkan

aktivitas belajar siswa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terjadi

Peningkatan hasil belajar siswa dari aspek kognitif, setelah pembelajaran

melalui metode diskusi berbasis pendekatan saintifik pada muatan

pembelajaran IPS di kelas IV SDN 04 Paninggahan Kecamatan Junjung

Sirih. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya nilai hasil belajar IPS

siswa dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I nilai rata-rata yang dicapai

siswa 75,33 dan meningkat pada siklus II mencapai 86,00. Peningkatan

aktivitas siswa akan berpengaruh pada peningkatan hasil belajar siswa.

Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa pembelajaran IPS melalui metode

diskusi berbasis pendekatan saintifik di kelas IV SDN 04 Paninggahan

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.



Vol. 1, No. 1, Maret 2019 ISSN: 2621-8852

Jurnal Aufklarung 118

DAFTAR RUJUKAN

Anitah, Sri. (2014). Strategi Pembelajaran di SD. Jakarta: Universitas
Terbuka.

Daryanto (2014). Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013.
Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Majid, Abdul. (2014). Strategi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya

Poerwanti, Endang, dkk. (2008). Asesmen Pembelajaran SD (3 SKS). Jakarta:
Depdiknas.

Rusman. (2012). Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme
Guru. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sanjaya, Wina (2006). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses
Pendidikan. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.

Sapriya (2009). Pendidikan IPS. Bandung: Rosda Karya
Sardjiyo, dkk. (2009). Pendidikan IPS di SD. Jakarta: Universitas Terbuka.
Soebroto, (2009). Strategi Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar.
Suprijono, Agus. (2012). Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM.

Surabaya: Pustaka Pelajar.
Trianto. (2010). Model Pembelajaran Terpadu. Jakarta: PT. Bumi Aksara.


