
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dengan metode pembelajaran Round Robin 

(merespon bergiliran). Dilaksanakan pada semester satu di kelas VA SD 

Negeri 1 Pajerukan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas dengan 

materi mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua 

pertemuan. Dimulai pada tanggal 18 November sampai dengan tanggal 26 

November 2015. Setiap pertemuan terdapat observasi guru dan peserta didik. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, karena pada siklus ke 

dua telah menunjukkan hasil pembelajaran yang diharapkan. Adapun 

gambaran dari hasil penelitian pada setiap siklus adalah sebagai berikut: 

1. Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

a. Hasil Perencanaan 

Perencanaan tindakan pada siklus I adalah sebagai berikut: 

1) Meminta izin kepada Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pajerukan. 

2) Wawancara dan pengamatan untuk mendapat gambaran awal 

mengenai kondisi dan situasi di SD Negeri 1 Pajerukan dengan 

peserta didik dan guru kelas VA. 

3) Dokumentasi meliputi melihat daftar nilai peserta didik tentang 

pembelajaran IPS. 
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4) Identifikasi masalah yakni masih rendahnya nilai rata-rata mata 

pelajaran IPS. 

5) Menyusun skenario dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

IPS dengan materi mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi 

di Indonesia dengan menerapkan metode pembelajaran Round Robin 

(merespon bergiliran). 

6) Menyusun lembar evaluasi peserta didik sebagai alat evaluasi untuk 

mengetahui prestasi belajar. 

7) Menyusun alat pengumpulan data yang terdiri dari lembar observasi 

aktivitas guru, lembar observasi aktivitas peserta didik. 

b. Hasil Pelaksanaan Tindakan 

Pelakasanaan tindakan dengan menggunakan metode 

pembelajaran Round Robin (merespon bergiliran) pada siklus I 

dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dengan alokasi waktu tiga jam 

pelajaran atau (3 x 35 menit) dalam satu pertemuan. Pertemuan 1 

dilaksanakan pada hari rabu tanggal 18 November 2015 dengan materi 

pokok jenis-jenis usaha ekonomi, serta pertemuan 2 dilaksanakan pada 

hari kamis tanggal 19 November 2015 dengan materi pokok usaha 

ekonomi yang dikelola sendiri dan yang dikelola kelompok. 

1) Hasil Siklus I Pertemuan 1 

a) Kegiatan Awal 

Pertemuan 1 dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 18 

November 2015 selama tiga jam pelajaran dari jam 09.30 WIB 
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sampai 11.30 WIB di SD Negeri 1 Pajerukan Kecamatan 

Kalibagor. Pelaksanaan tindakan mengacu pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Pelajaran sebelum 

dimulai terlebih dahulu guru mengucapkan salam pembuka. Guru 

mengondisikan peserta didik untuk pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Awal pembelajaran guru menginformasikan materi 

yang akan dibahas yaitu jenis-jenis usaha ekonomi. Peserta didik 

setelah siap untuk mengikuti pelajaran kemudian guru 

menyampaikan kompetensi yang akan dicapai sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. 

Penyajian materi sebagai pengantar suatu pembelajaran 

sangat penting, guru memberikan stimulasi untuk merangsang 

pemikiran peserta didik sebagai permulaan pembelajaran. Guru 

memberikan pertanyaan dan motivasi yang menarik dan contoh 

nyata kepada peserta didik yang ada dalam kehidupan sehari-hari 

mengenai jenis-jenis usaha ekonomi untuk memusatkan perhatian 

peserta didik yang belum siap belajar menjadi fokus terhadap 

materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Motivasi dan 

apersepsi yang baik akan meningkatkan semangat dan partisipasi 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.  

b) Kegiatan Inti 

Guru menjelaskan lebih lanjut materi yang diajarkan 

mengenai jenis-jenis usaha ekonomi. Guru memberikan contoh 
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terkait dengan materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

               

  Gambar 4.1 Guru sedang menjelaskan materi pelajaran 

Guru membagi peserta didik kedalam 4 kelompok yang 

masing-masing kelompok terdiri dari 5 atau 6 peserta didik, 

karena dalam langkah-langkah metode pembelajaran Round 

Robin (merespon bergiliran) disebutkan pembagian kelompok 

terdiri dari masing-masing kelompok 4-6 peserta didik. Guru 

kemudian memberikan lembar kerja peserta didik kepada masing-

masing kelompok untuk didiskusikan dengan temannya. 

Guru menginformasikan kepada peserta didik bahwa 

setiap anggota kelompok akan mendapatkan giliran satu persatu 

sesuai urutan hanya satu kali, bergerak searah jarum jam dan 

memberi respon, serta mengumumkan batas waktu. Guru 

meminta salah satu peserta didik untuk memulai kegiatan tersebut 

dengan mengemukakan sebuah gagasan atau jawaban secara 

lisan. Peserta didik berikutnya melanjutkan sesi brainstroming 
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tersebut dengan mengemukakan gagasan baru. Kegiatan tersebut 

berlanjut, bergerak dari satu anggota ke anggota yang lainnya 

secara berurutan, sampai semua peserta didik berpartisipasi. Guru 

berkeliling untuk melihat dan membimbing peserta didik dalam 

melakukan diskusi.  

                               

 Gambar 4.2 Guru berkeliling untuk melihat dan membimbing  

         peserta didik dalam diskusi 

 

Guru memanggil setiap kelompok untuk maju kedepan 

dan menjelaskan hasil diskusinya dengan kelompok. Guru 

kemudian memberikan umpan balik terkait dengan materi yang 

telah dipelajari untuk mengukur pemahaman peserta didik.  

c) Kegiatan Penutup 

Peserta didik dengan bimbingan guru membuat 

kesimpulan atas materi yang telah dipelajari. Kegiatan selanjutnya 

adalah guru memberikan tugas untuk dikerjakan dirumah. Guru 

mengucapkan salam penutup untuk mengakhiri pembelajaran. 
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2) Hasil Siklus I Pertemuan 2 

a) Kegiatan Awal 

Pertemuan 2 dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 19 

November 2015 selama tiga jam pelajaran dari jam 09.30 WIB 

sampai 11.30 WIB di SD Negeri 1 Pajerukan Kecamatan 

Kalibagor. Pelaksanaan tindakan mengacu pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Sebelum pelajaran 

dimulai terlebih dahulu guru mengucapkan salam pembuka. Guru 

mengondisikan peserta didik untuk pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Pada awal pembelajaran guru menginformasikan 

materi yang akan dibahas yaitu usaha ekonomi yang dikelola 

sendiri dan yang dikelola kelompok. Peserta didik siap untuk 

mengikuti pelajaran kemudian guru menyampaikan kompetensi 

yang akan dicapai sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

Penyajian materi sebagai pengantar suatu pembelajaran 

sangat penting, guru memberikan stimulasi untuk merangsang 

pemikiran peserta didik sebagai permulaan pembelajaran. Guru 

memberikan pertanyaan dan motivasi yang menarik dan contoh 

nyata kepada peserta didik yang ada dalam kehidupan sehari-hari 

mengenai usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan yang dikelola 

kelompok untuk memusatkan perhatian peserta didik yang belum 

siap belajar menjadi fokus terhadap materi pelajaran yang 

dijelaskan oleh guru. Karena motivasi dan apersepsi yang baik 
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akan meningkatkan semangat dan partisipasi peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran. 

b) Kegiatan Inti  

Guru menjelaskan lebih lanjut materi yang diajarkan 

mengenai usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan yang dikelola 

kelompok. Guru memberikan contoh terkait dengan materi jenis-

jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

Guru membagi peserta didik kedalam 4 kelompok yang 

masing-masing kelompok terdiri dari 5 atau 6 peserta didik, 

karena dalam langkah-langkah metode pembelajaran Round 

Robin (merespon bergiliran) disebutkan pembagian kelompok 

terdiri dari masing-masing kelompok 4-6 peserta didik. Kemudian 

guru memberikan lembar kerja peserta didik kepada masing-

masing kelompok untuk didiskusikan dengan temannya. 

                         

 Gambar 4.3 Guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok  

Guru menginformasikan kepada peserta didik bahwa 

setiap anggota kelompok akan mendapatkan giliran satu persatu 
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sesuai urutan hanya satu kali, bergerak searah jarum jam dan 

memberi respon, serta mengumumkan batas waktu. Guru 

meminta salah satu peserta didik untuk memulai kegiatan tersebut 

dengan mengemukakan sebuah gagasan atau jawaban secara 

lisan. Peserta didik berikutnya melanjutkan sesi brainstroming 

tersebut dengan mengemukakan gagasan baru. Kegiatan tersebut 

berlanjut, bergerak dari satu anggota ke anggota yang lainnya 

secara berurutan, sampai semua peserta didik berpartisipasi. Guru 

berkeliling untuk melihat dan membimbing peserta didik dalam 

melakukan diskusi. 

Guru memanggil setiap kelompok untuk maju kedepan 

dan menjelaskan hasil diskusinya dengan kelompok. Guru 

memberikan umpan balik terkait dengan materi yang telah 

dipelajari untuk mengukur pemahaman peserta didik. Peserta 

didik mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. 

               

              Gambar 4.4 Peserta didik mengerjakan soal evaluasi 
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c) Kegiatan Penutup 

Peserta didik dengan bimbingan guru membuat 

kesimpulan atas materi yang telah dipelajari. Kegiatan selanjutnya 

adalah guru memberikan tugas untuk dikerjakan dirumah. Peserta 

didik kemudian mengisi lembar angket percaya diri yang 

diberikan oleh guru. Guru mengucapkan salam penutup untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-2. 

c. Hasil Observasi 

Dalam melakukan kegiatan observasi ini, peneliti dibantu oleh  

satu teman sejawat. Peneliti sebagai observer 1 bertugas untuk 

mengobservasi aktivitas guru dengan menggunakan lembar penilaian 

observasi aktivitas guru serta membatu guru dalam proses 

pembelajaran, sedangkan teman sejawat atau yang bertindak sebagai 

observer 2 bertugas untuk mengobservasi aktivitas peserta didik dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas peserta didik. Hasil yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1) Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik 

Berdasarkan hasil observasi terhadap Aktivitas Peserta Didik 

diperoleh hasil pengamatan aktivitas peserta didik sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Pengamatan Aktivitas Peserta Didik Siklus I 

No. Indikator 
Skor 

Jumlah Rata-rata 
P1 P2 

1. Memperhatikan 

penjelasan guru 

dalam proses 

pembelajaran 

55 58 113 56,5 
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2. Menempatkan diri 

dengan kelompoknya 

masing-masing 

dengan tertib 

60 64 124 62 

3. Mengemukakan 

gagasan dalam 

kegiatan berdiskusi 

56 65 121 60,5 

4. Perwakilan kelompok 

membacakan hasil 

diskusinya di depan 

guru dan teman-

temannya 

55 60 115 57,5 

5. Menyampaikan atau 

mengajukan 

pertanyaan 

50 55 105 52,5 

Jumlah Skor  276 302 578 289 

Rata-rata Keseluruhan  

Rata-rata  

Kriteria  Baik 

 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran 

Round Robin (merespon bergiliran) pada materi mengenal jenis-jenis 

usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia siklus I menunjukkan 

bahwa aktivitas peserta didik dalam pembelajaran dikatakan baik, 

karena ditunjukkan dengan rata-rata keseluruhan skor yaitu 57,8, hal 

tersebut dapat dilihat dari rata-rata skor pada setiap indikator. Pada 

rata-rata siklus I mencapai 2,6 yang diperoleh dari rata-rata aktivitas 

peserta didik pada pertemuan 1 dan aktivitas peserta didik pada 

pertemuan 2.  
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2) Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Pada observasi aktivitas guru siklus I dilakukan oleh Siti 

Aminah. Hasil observasi terhadap aktivitas guru, dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan metode pembelajaran Round Robin (merespon 

bergiliran) menggunakan lembar observasi aktivitas guru untuk 

mengetahui aktivitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

telah dipersiapkan sebelumnya. Hasil pengamatan terhadap aktivitas 

guru adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru Siklus I 

No Aspek Aktivitas Guru 
Tindakan 

Jumlah Rata-rata 
1 2 

1 Kegiatan Awal Pembelajaran  

 a. Mengkondisikan peserta didik agar 

siap mengikuti pelajaran 
3 3 6 3 

b. Memberikan motivasi dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran 
2 2 4 2 

2 Kegiatan Inti Pembelajaran  

 a. Menjelaskan materi pelajaran 3 3 6 3 

b. Membagi peserta didik ke dalam 

beberapa kelompok dengan jumlah 

tiap anggota kelompok 4-6 anak 

2 3 5 2,5 

c. Menginformasikan kepada peserta 

didik akan mendapat giliran secara 

satu persatu sesuai urutan hanya satu 

kali, atau sampai beberapa 

kali,umumkan batas waktu  

2 2 4 2 

d. Memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk melakukan 

brainstroming 

2 3 5 2,5 

e. Guru berkeliling untuk melihat dan 

membimbing peserta didik dalam 

melakukan diskusi 

2 2 4 2 

f. Memberi kesempatan kepada setiap 

kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi 

3 3 6 3 
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3 Kegiatan Akhir Pembelajaran 
 

 a. Membuat kesimpulan dengan 

melibatkan peserta didik 
3 3 6 3 

b. Guru memberikan tindak lanjut 

dengan memberikan PR 
3 3 6 3 

Jumlah 25 27 52 26 

Rata-rata Keseluruhan 2,6 

Kriteria  Baik 

 

Berdasarkan hasil Observasi aktivitas guru pada siklus I, 

diperoleh jumlah skor pada tindakan 1 yaitu 25 dan rata-rata 2,5 

sedangkan pada tindakan 2 yaitu 27 dan rata-rata 2,7. Jumlah skor 

pada siklus I adalah 26 dan rata-rata 2,6 sehingga sesuai dengan 

kriteria pada rentang aktivitas guru yaitu menunjukkan bahwa 

aktivitas guru tersebut baik.    

3) Hasil Angket Rasa Percaya Diri Peserta Didik Siklus I 

Hasil angket rasa percaya diri peserta didik pada siklus I 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Angket Rasa Percaya Diri Peserta Didik 

No Aspek yang diamati Jumlah 

Skor 

Rata-rata tiap 

pernyataan 

1. Saya malu bertanya kepada teman 

jika saya belum paham dengan 

tugas yang diberikan oleh guru 
70 3,18 

2. Ketika mengerjakan soal latihan 

yang diberikan guru, saya merasa 

yakin dengan jawaban saya sendiri 
62 2,82 
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3. Saya tidak berani menanyakan 

materi yang belum jelas kepada 

guru 
70 3,18 

4. Saya dapat menerima materi dari 

guru dengan baik 72 3,27 

5. Saya tidak berani menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh 

guru 
63 2,86 

6. Ketika berdiskusi saya merasa 

malu mengajukan pendapat 73 3,32 

7. Saya yakin bisa menjadi pemimpin 

kelompok apabila ada tugas dari 

guru 
61 2,77 

8. Saya bekerja sama dengan teman 

dalam memecahkan masalah pada 

pelajaran IPS 
74 3,36 

9. Saya tidak yakin dengan pendapat 

sendiri ketika diskusi kelompok 65 2,95 

10 Ketika mempresentasikan jawaban 

di depan kelas saya berani dan 

tidak merasa malu 
58 2,64 

Jumlah 668 3,04 

Rata-rata 68: 22= 3,09 

Kriteria Cukup Baik 

 

Berdasarkan hasil angket rasa percaya diri peserta didik pada 

mata pelajaran IPS yang terdapat pada tabel 4.3 diketahui bahwa rasa 
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percaya diri peserta didik mencapai 3,09. Hal ini berarti guru dalam 

memberikan materi pembelajaran menggunakan metode 

pembelajaran Round Robin (merespon bergiliran)  masih kurang 

optimal dan perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai hasil indikator 

yang diharapkan. 

4) Hasil Prestasi Belajar Peserta Didik 

Hasil perhitungan terhadap prestasi belajar peserta didik pada 

siklus I adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Prestasi Belajar Peserta Didik 

Indikator Keterangan 

Peserta Didik Tuntas 15 

Peserta Didik Tidak Tuntas 7 

Nilai Tertinggi 92 

Nilai Terendah 38 

Rata-rata 68,45 

Persentase Ketuntasan 6818% 

 

Berdasarkan hasil analisis data di atas pada evaluasi akhir 

siklus I yang terdiri dari pertemuan 1 dan 2 pada pokok bahasa jenis-

jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia maka di peroleh hasil 

sebagai beikut: nilai rata-rata yang di peroleh dari 22 peserta didik 

yaitu 68,45, peserta didik yang tuntas sebanyak 15 anak (68,18%) 
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dan peserta didik yang tidak tuntas sebanyak 7 anak (31,82%) dan 

nilai tertinggi adalah 92 dan terendah adalah 38, dari hasil siklus I 

Kriteria ketuntasan Minimal  (KKM) yang di tentukan SD Negeri 1 

Pajerukan berarti ketuntasan belajar masih belum mencapai 

persentase ketuntasan prestasi belajar yaitu 80% seperti yang 

ditentukan. 

d. Hasil Refleksi 

Pada akhir siklus I kemudian diadakan refleksi terhadap hasil 

tindakan tersebut dengan hasil sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil evaluasi peserta didik diperoleh rata-rata 

ketuntasan klasikal sebesar 68,45%. 

2) Berdasarkan hasil angket rasa percaya diri peserta didik secara 

klasikal termasuk sangat tinggi yaitu 3,09. Hal ini menunjukkan 

peserta didik cukup tertarik mengikuti pembelajaran IPS. 

3) Berdasarkan Observasi aktivitas peserta didik diperoleh nilai rata-

rata sebesar 2,6, hal ini menunjukan bahwa aktivitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran masih perlu ditingkatkan lagi, karena 

sebagian besar peserta didik belum aktif mengikuti proses 

pembelajaran. 

4) Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru dalam pembelajaran 

diperoleh rata-rata sebesar 2,6, artinya guru sudah melaksanakan 

pembelajaran dengan baik.  

PENINGKATAN RASA PERCAYA DIRI ...,SITI AMINAH, PGSD FKIP,  UMP 2016



 

 

Hasil simpulan antara peneliti, guru kolaborator dan observer 

yaitu tidak membuat peserta didik bingung dan guru perlu 

meningkatkan kinerjanya, terutama dalam memotivasi, mengarahkan, 

serta membimbing peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung. Peserta didik diharapkan akan lebih memperhatikan 

penjelasan guru dan lebih mudah memahami materi yang semua itu 

membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran, dari data 

tersebut maka masih perlu diadakan penelitian hasil yang lebih baik 

lagi, untuk penelitian dilanjutkan ke siklus II. 

2. Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

a. Hasil Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II pertemuan 1 dengan hasil sebagai 

berikut: 

1) Mengidentifikasi dan merumuskan masalah berdasarkan refleksi 

pada siklus I. 

2) Menyusun skenario dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

IPS dengan materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia dengan menerapkan metode pembelajaran Round Robin 

(merespon bergiliran). 

3) Menyusun lembar kerja peserta didik. 

4) Menyusun alat pengumpulan data yang terdiri dari lembar observasi 

aktivitas guru, lembar observasi aktivitas peserta didik, skala sikap 

rasa percaya diri peserta didik. 
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5) Menyusun alat evaluasi untuk melihat hasil belajar yang dicapai 

peserta didik. 

b. Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelakasanaan tindakan dengan menggunakan metode 

pembelajaran Round Robin (merespon bergiliran) pada siklus II 

dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dengan alokasi waktu tiga jam 

pelajaran atau (3x35 menit) dalam satu pertemuan. Pertemuan 1 

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 dengan Pokok 

Bahasan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia, serta 

pertemuan 2 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 

dengan pokok jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

1) Hasil Siklus II Pertemuan 1 

a) Kegiatan Awal 

Siklus II pertemuan 1 dilaksanakan pada hari Rabu, 

tanggal 25 November 2015 selama tiga jam pelajaran. 

Pembelajaran dimulai dari jam 09.30 WIB sampai 11.30 WIB di 

SD Negeri 1 Pajerukan Kecamatan Kalibagor. Pelaksanaan 

tindakan mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

telah disusun. Materi pembelajaran yang diajarkan yaitu kegiatan 

ekonomi di Indonesia. 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan guru mengucapkan 

salam pembuka terlebih dahulu. Guru kemudian mengkondisikan 

peserta didik untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan. Peserta 

PENINGKATAN RASA PERCAYA DIRI ...,SITI AMINAH, PGSD FKIP,  UMP 2016



 

 

didik setelah dapat dikondisikan, kemudian guru melakukan 

apersepsi dengan peserta didik melalui tanya jawab tentang jenis-

jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan 

selanjutnya guru memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai oleh peserta didik. Motivasi 

dan apersepsi yang baik akan meningkatkan semangat dan 

partisipasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.  

b) Kegiatan Inti 

Guru selanjutnya menjelaskan materi yang diajarkan 

kepada peserta didik. Guru memberikan contoh konkrit yang ada 

dilingkungan sekitar peserta didik terkait dengan materi jenis-

jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Peserta didik 

dengan diberikan contoh konkrit yang ada disekitar lingkungan 

mereka, maka peserta didik akan lebih bisa paham dan jelas 

dengan materi yang disampaikan oleh guru. Guru kemudian 

memberikan pertanyaan kepada beberapa peserta didik untuk 

mengetahui pemahaman dari peserta didik. Guru juga 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, 

apabila ada materi pelajaran yang peserta didik belum jelas. 

Guru membagi peserta didik kedalam 4 kelompok yang 

masing-masing kelompok terdiri dari 5 atau 6 peserta didik, 

karena dalam langkah-langkah metode pembelajaran Round 

Robin (merespon bergiliran) disebutkan pembagian kelompok 
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terdiri dari masing-masing kelompok 4-6 peserta didik. Guru 

kemudian memberikan lembar kerja peserta didik kepada masing-

masing kelompok untuk didiskusikan dengan temannya. Guru 

menginformasikan kepada peserta didik bahwa setiap anggota 

kelompok akan mendapatkan giliran satu persatu sesuai urutan 

hanya satu kali, bergerak searah jarum jam dan memberi respon, 

serta mengumumkan batas waktu.  

           

  Gambar 4.5 Guru saat menjelaskan metode round robin 

Guru meminta salah satu peserta didik untuk memulai 

kegiatan tersebut dengan mengemukakan sebuah gagasan atau 

jawaban secara lisan. Peserta didik berikutnya melanjutkan sesi 

brainstroming tersebut dengan mengemukakan gagasan baru. 

Kegiatan tersebut berlanjut, bergerak dari satu anggota ke anggota 

yang lainnya secara berurutan, sampai semua peserta didik 

berpartisipasi. Guru berkeliling untuk melihat dan membimbing 

peserta didik dalam melakukan diskusi. 
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Guru setelah itu memanggil setiap kelompok untuk maju 

kedepan dan menjelaskan hasil diskusinya dengan kelompok. 

Setiap kelompok mewakilkan satu peserta didik untuk 

membacakan hasil diskusi. Guru kemudian memberikan umpan 

balik terkait dengan materi yang telah dipelajari untuk mengukur 

pemahaman peserta didik.  

                             

      Gambar 4.6 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi  

          kelompoknya di depan kelas 

  

c) Kegiatan Penutup 

Peserta didik dengan bimbingan guru membuat 

kesimpulan atas materi yang telah dipelajari. Guru juga 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan 

materi pelajaran yang belum dipahami dan belum jelas. Peserta 

didik lalu ada beberapa yang menanyakan materi yang belum 

jelas. Kegiatan selanjutnya adalah guru memberikan tugas untuk 

dikerjakan dirumah. Guru mengucapkan salam penutup untuk 

mengakhiri pembelajaran. 
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2) Hasil Siklus II Pertemuan 2 

a) Kegiatan Awal 

Pertemuan 2 dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 26 

November 2015 selama tiga jam pelajaran. Pembelajaran dimulai 

dari jam 09.30 WIB sampai 11.30 WIB di SD Negeri 1 Pajerukan 

Kecamatan Kalibagor. Pelaksanaan tindakan mengacu pada 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Materi 

pembelajaran yang diajarkan pada siklus II pertemuan 2 lebih 

merucut lagi yaitu tentang berbagai kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

 Kegiatan pembelajaran dimulai dengan guru 

mengucapkan salam pembuka terlebih dahulu. Guru kemudian 

mengkondisikan peserta didik untuk pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Peserta didik setelah dapat dikondisikan, kemudian 

guru melakukan apersepsi dengan peserta didik melalui tanya 

jawab tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. Kegiatan selanjutnya guru memberikan motivasi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh 

peserta didik. Motivasi dan apersepsi yang baik akan 

meningkatkan semangat dan partisipasi peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran.  
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b) Kegiatan Inti 

Guru selanjutnya menjelaskan materi yang diajarkan 

kepada peserta didik. Guru memberikan contoh konkrit yang ada 

dilingkungan sekitar peserta didik terkait dengan materi jenis-

jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Peserta didik 

dengan diberikan contoh konkrit yang ada disekitar lingkungan 

mereka, maka peserta didik akan lebih bisa paham dan jelas 

dengan materi yang disampaikan oleh guru. Guru kemudian 

memberikan pertanyaan kepada beberapa peserta didik untuk 

mengetahui pemahaman dari peserta didik. Guru juga 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, 

apabila ada materi pelajaran yang peserta didik belum jelas. 

Guru membagi peserta didik kedalam 4 kelompok yang 

masing-masing kelompok terdiri dari 5 atau 6 peserta didik, 

karena dalam langkah-langkah metode pembelajaran Round 

Robin (merespon bergiliran) disebutkan pembagian kelompok 

terdiri dari masing-masing kelompok 4-6 peserta didik. Guru 

kemudian memberikan lembar kerja peserta didik kepada masing-

masing kelompok untuk didiskusikan dengan temannya. Guru 

menginformasikan kepada peserta didik bahwa setiap anggota 

kelompok akan mendapatkan giliran satu persatu sesuai urutan 

hanya satu kali, bergerak searah jarum jam dan memberi respon, 

serta mengumumkan batas waktu.  
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Guru meminta salah satu peserta didik untuk memulai 

kegiatan tersebut dengan mengemukakan sebuah gagasan atau 

jawaban secara lisan. Peserta didik berikutnya melanjutkan sesi 

brainstroming tersebut dengan mengemukakan gagasan baru. 

Kegiatan tersebut berlanjut, bergerak dari satu anggota ke anggota 

yang lainnya secara berurutan, sampai semua peserta didik 

berpartisipasi. Guru berkeliling untuk melihat dan membimbing 

peserta didik dalam melakukan diskusi. 

                          

  Gambar 4.7 Peserta didik melakukan diskusi kelompok 

                    menggunakan metode round robin 

 

Guru setelah itu memanggil setiap kelompok untuk maju 

kedepan dan menjelaskan hasil diskusinya dengan kelompok. 

Setiap kelompok mewakilkan satu peserta didik untuk 

membacakan hasil diskusi. Guru kemudian memberikan umpan 

balik terkait dengan materi yang telah dipelajari untuk mengukur 

pemahaman peserta didik.  
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c) Kegiatan Penutup 

Peserta didik dengan bimbingan guru membuat 

kesimpulan atas materi yang telah dipelajari. Guru juga 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan 

materi pelajaran yang belum dipahami dan belum jelas. Peserta 

didik lalu ada beberapa yang menanyakan materi yang belum 

jelas. Kegiatan selanjutnya adalah guru memberikan tugas untuk 

dikerjakan dirumah. Peserta didik kemudian mengisi lembar 

angket percaya diri yang diberikan oleh guru. Guru mengucapkan 

salam penutup untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan ke-2. 

                      

        Gambar 4.8 Peserta didik mengerjakan angket percaya diri 

 

c. Hasil Observasi 

Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1) Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik 
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Berdasarkan hasil observasi terhadap Aktivitas Peserta Didik 

diperoleh hasil pengamatan aktivitas peserta didik sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Pengamatan Aktivitas Peserta Didik Siklus II 

No. Indikator 
Skor 

Jumlah Rata-rata 
P1 P2 

1. Memperhatikan 

penjelasan guru 

dalam proses 

pembelajaran 

64 68 132 66 

2. Menempatkan diri 

dengan kelompoknya 

masing-masing 

dengan tertib 

66 70 136 68 

3. Mengemukakan 

gagasan dalam 

kegiatan berdiskusi 

68 72 140 70 

4. Perwakilan kelompok 

membacakan hasil 

diskusinya di depan 

guru dan teman-

temannya 

62 64 126 63 

5. Menyampaikan atau 

mengajukan 

pertanyaan 

60 64 124 62 

Jumlah Skor 320 338 658 329 

Rata-rata Keseluruhan  

Persentase  

Kriteria  Baik 

 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran 

Round Robin (merespon bergiliran)  pada materi jenis-jenis usaha 

dan kegiatan ekonomi di Indonesia siklus II menunjukkan bahwa 

aktivitas peserta didik dalam pembelajaran dikatakan baik, karena 
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ditunjukkan dengan rata-rata skor keseluruhan yaitu 65,8, hal 

tersebut dapat dilihat dari rata-rata skor pada setiap indikator. Pada 

persentase siklus II mencapai 2,9 yang diperoleh dari persentase 

aktivitas peserta didik pada pertemuan 1 dan aktivitas peserta didik 

pada pertemuan 2. 

2) Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Tabel 4.6 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru Siklus II 

No Aspek Aktivitas Guru 
Tindakan 

Jumlah Rata-rata 

1 2 

1 Kegiatan Awal Pembelajaran  

 a. Mengkondisikan peserta didik agar 

siap mengikuti pelajaran 
3 3 6 3 

b. Memberikan motivasi dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran 
3 3 6 3 

2 Kegiatan Inti Pembelajaran  

 a. Menjelaskan materi pelajaran 3 4 7 3,5 

b. Membagi peserta didik ke dalam 

beberapa kelompok dengan jumlah 

tiap anggota kelompok 4-6 anak 

3 3 6 3 

c. Menginformasikan kepada peserta 

didik akan mendapat giliran secara 

satu persatu sesuai urutan hanya satu 

kali, atau sampai beberapa 

kali,umumkan batas waktu  

3 3 6 3 

d. Memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk melakukan 

brainstroming 

3 4 7 3,5 

e. Guru berkeliling untuk melihat dan 

membimbing peserta didik dalam 

melakukan diskusi 

3 3 6 3 

f. Memberi kesempatan kepada setiap 

kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi 

3 4 7 3,5 

3 Kegiatan Akhir Pembelajaran 
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 a. Membuat kesimpulan dengan 

melibatkan peserta didik 
3 4 7 3,5 

b. Guru memberikan tindak lanjut 

dengan memberikan PR 
3 3 6 3 

Jumlah 30 34 64 32 

Rata-rata Keseluruhan 3,2 

Kriteria  Baik 

 

Berdasarkan hasil Observasi aktivitas guru pada siklus II, 

diperoleh jumlah skor pada tindakan 1 yaitu 30 dan rata-rata 3,0 

sedangkan pada tindakan 2 yaitu 34 dan rata-rata 3,4. Jumlah skor 

pada siklus II adalah 32 dan rata-rata 3,2 sehingga sesuai dengan 

kriteria pada rentang aktivitas guru yaitu menunjukkan bahwa 

aktivitas guru tersebut baik.    

3) Hasil Angket Rasa Percaya Diri Peserta Didik 

Tabel 4.7 Hasil Angket Rasa Percaya Diri Peserta Didik Siklus II 

No Aspek yang diamati Jumlah 

Skor 

Rata-rata tiap 

pernyataan  

1. Saya malu bertanya kepada teman 

jika saya belum paham dengan 

tugas yang diberikan oleh guru 
77 3,5 

2. Ketika mengerjakan soal latihan 

yang diberikan guru, saya merasa 

yakin dengan jawaban saya sendiri 
87 3,95 

3. Saya tidak berani menanyakan 

materi yang belum jelas kepada guru 86 3,91 

4. Saya dapat menerima materi dari 97 4,41 
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guru dengan baik 

5. Saya tidak berani menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh 

guru 
89 4,04 

6. Ketika berdiskusi saya merasa malu 

mengajukan pendapat 94 4,27 

7. Saya yakin bisa menjadi pemimpin 

kelompok apabila ada tugas dari 

guru 
79 3,59 

8. Saya bekerja sama dengan teman 

dalam memecahkan masalah pada 

pelajaran IPS 
93 4,23 

9. Saya tidak yakin dengan pendapat 

sendiri ketika diskusi kelompok 97 4,41 

10 Ketika mempresentasikan jawaban 

di depan kelas saya berani dan tidak 

merasa malu 
87 3,95 

Jumlah 886 4,03 

Rata-rata 88,6:22= 4,02 

Kriteria Baik 

 

Berdasarkan hasil angket rasa percaya diri peserta didik pada 

mata pelajaran IPS yang terdapat pada tabel 4.7 diketahui bahwa rasa 

percaya diri peserta didik mencapai 4,02. Hal ini berarti guru dalam 

memberikan materi pembelajaran menggunakan metode 

pembelajaran Round Robin (merespon bergiliran)   sudah berhasil 
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karena sudah dapat dikatakan mencapai hasil indikator yang 

diharapkan yaitu 80%. 

4) Hasil Prestasi Belajar Peserta Didik 

Tabel 4.8 Hasil Prestasi Belajar Peserta Didik Siklus II 

Indikator Keterangan 

Peserta Didik Tuntas 18 

Peserta Didik Tidak Tuntas 4 

Nilai Tertinggi 96 

Nilai Terendah 40 

Rata-rata 75,63 

Persentase Ketuntasan 8182% 

 

Berdasarkan hasil analisis data di atas pada evaluasi akhir 

siklus II yang terdiri dari pertemuan 1 dan 2 pada pokok bahasa 

jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia maka di peroleh 

hasil sebagai beikut: nilai rata-rata yang di peroleh dari 22 peserta 

didik yaitu 75,63, peserta didik yang tuntas sebanyak 18 anak 

(81,82%) dan peserta didik yang tidak tuntas sebanyak 4 anak 

(18,18%) dan nilai tertinggi adalah 96 dan terendah adalah 40, dari 

hasil siklus II Kriteria ketuntasan Minimal  (KKM) yang di tentukan 

SD Negeri 1 Pajerukan berarti ketuntasan belajar sudah mencapai 
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persentase ketuntasan prestasi belajar yaitu 80% seperti yang 

ditentukan. 

d. Hasil Refleksi 

Pada akhir siklus II kemudian diadakan refleksi terhadap hasil tindakan 

tersebut dengan hasil sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil evaluasi peserta didik diperoleh rata-rata 

ketuntasan klasikal sebesar 81,82%. Hal ini termasuk dalam kategori 

Baik. 

2) Berdasarkan hasil angket rasa percaya diri peserta didik secara 

klasikal termasuk baik yaitu 4,02. Hal ini menunjukkan sudah 

banyak peserta didik yang berpartisipasi mengikuti pembelajaran 

IPS. 

3) Berdasarkan observasi aktivitas peserta didik diperoleh nilai 

persentase sebesar 2,9, hal ini menunjukan bahwa aktivitas peserta 

didik dalam proses pembelajaran sudah baik, karena hampir semua 

peserta didik sudah mulai aktif dalam proses pembelajaran. 

4) Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru dalam pembelajaran 

diperoleh persentase sebesar 3,2, artinya guru sudah melaksanakan 

pembelajaran dengan baik.  

Berdasarkan simpulan pada hasil refleksi pada siklus II sudah 

menunjukkan bahwa sudah dapat dikatakan berhasil, karena sudah 

mencapai ketuntasan klasikal yang diharapkan. 
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B. Pembahasan 

Hasil penelitian pelaksanaan tindakan kelas dari Siklus I sampai 

dengan Siklus II menggunakan metode pembelajaran Round Robin (merespon 

bergiliran) diperoleh hasil dalam bentuk tabel dan diagram sebagai berikut: 

1) Peningkatan Hasil Rasa Percaya Diri Peserta Didik 

Dari hasil angket rasa percaya diri peserta didik yang diberikan 

pada tiap akhir siklus diperoleh bahwa rasa percaya diri peserta didik 

mengalami peningkatan dari siklus I sampai dengan siklus II. Angket ini 

berisi pernyataan berjumlah 10 yang disesuaikan dengan indikator rasa 

percaya diri peserta didik. Data rasa percaya diri peserta didik dapat dilihat 

dari tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 Hasil Peningkatan Rasa Percaya Diri Peserta Didik Siklus I dan 

Siklus II  

No Aspek yang diamati 

Rata-rata tiap 

pernyataan 

Siklus I Siklus II 

1. Saya malu bertanya kepada teman jika saya 

belum paham dengan tugas yang diberikan 

oleh guru 
3,18 3,5 

2. Ketika mengerjakan soal latihan yang 

diberikan guru, saya merasa yakin dengan 

jawaban saya sendiri 
2,82 3,95 

3. Saya tidak berani menanyakan materi yang 

belum jelas kepada guru 3,18 3,91 

4. Saya dapat menerima materi dari guru dengan 

baik 3,27 4,41 

5. Saya tidak berani menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 2,86 4,04 
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6. Ketika berdiskusi saya merasa malu 

mengajukan pendapat 3,32 4,27 

7. Saya yakin bisa menjadi pemimpin kelompok 

apabila ada tugas dari guru 2,77 3,59 

8. Saya bekerja sama dengan teman dalam 

memecahkan masalah pada pelajaran IPS 3,36 4,23 

9. Saya tidak yakin dengan pendapat sendiri 

ketika diskusi kelompok 2,95 4,41 

10 Ketika mempresentasikan jawaban di depan 

kelas saya berani dan tidak merasa malu 2,64 3,95 

Jumlah 3,04 4,03 

Rata-rata 3,09 4,02 

Kriteria 
Cukup 

Baik 

Baik 

 

Grafik hasil peningkatan rasa percaya diri peserta didik kelas VA SD 

Negeri 1 Pajerukan dapat dilihat berdasarkan gambar 4.9 berikut ini: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Siklus I 3,18 2,82 3,18 3,27 2,86 3,32 2,77 3,36 2,95 2,64

Siklus II 3,5 3,95 3,91 4,41 4,04 4,27 3,59 4,23 4,41 3,95
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Gambar 4.9 Histogram Peningkatan Rasa Percaya Diri Peserta Didik Kelas 

VA SD Negeri 1 Pajerukan. 
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Berdasarkan tabel 4.9 terlihat bahwa terjadi peningkatan rata-rata 

skor rasa percaya diri peserta didik dari siklus I ke siklus II. Rata-rata rasa 

percaya diri yang diperoleh peserta didik pada siklus I mencapai 3,09 

Rata-rata rasa percaya diri yang diperoleh peserta didik pada siklus II 

mencapai 4,02.  

2) Peningkatan Prestasi Peserta Didik 

Hasil prestasi belajar peserta didik mata pelajaran IPS diperoleh 

dari hasil soal evaluasi yang dilaksanakan pada setiap akhir siklus. 

Rekapitulasi nilai hasil prestasi belajar peserta didik dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 Hasil Peningkatan Prestasi Belajar Peserta Didik 

No. Pencapaian Siklus I Siklus II 

1. Nilai Tertinggi 92 96 

2. Jumlah Peserta Didik Tuntas 15 18 

3. Jumlah Peserta Didik Tidak Tuntas 7 4 

4. Nilai Rata-rata 68,45 75,63 

5. Ketuntasan Belajar 68,18% 81,82% 

 

Grafik hasil peningkatan prestasi belajar peserta didik kelas VA SD 

Negeri 1 Pajerukan dapat dilihat berdasarkan gambar 4.10 berikut ini: 
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Gambar 4.10 Histogram Peningkatan Prestasi Belajar Peserta Dididk Kelas VA 

SD Negeri 1 Pajerukan. 

Berdasarkan gambar 4.10 di atas menunjukan bahwa persentase 

ketuntasan belajar peserta didik dari siklus I sampai siklus II mengalami 

peningkatan. Pada siklus I diketahui jumlah peserta didik tuntas sebanyak 

15, sedangkan peserta didik yang tidak tuntas sebanyak 7 anak, dan 

persentase ketuntasan belajar sebesar 68,18%. Pada siklus II diketahui 

jumlah peserta didik tuntas sebanyak 18, sedangkan peserta didik yang 

tidak tuntas sebanyak 4 anak, dan persentase ketuntasan belajar sebesar 

81,82%. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

metode pembelajaran Round Robin (merespon bergiliran)  dapat 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada materi jenis-jenis usaha 

dan kegiatan ekonomi di Indonesia di kelas VA SD Negeri 1 Pajerukan.  
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3) Peningkatan Aktivitas Peserta Didik 

Dari hasil observasi aktivitas peserta didik diperoleh bahwa 

aktivitas peserta didik mengalami peningkatan dari awal tindakan 

dilaksanakan yaitu pada pertemuan pertama siklus I hingga pertemuan 

terakhir pada siklus II. Peningkatan aktivitas peserta didik disajikan dalam 

tabel dan gambar sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Peningkatan Aktivitas Peserta Didik 

No. Indikator 
Rata-rata Skor 

Siklus I Siklus II 

1. 

Memperhatikan penjelasan 

guru dalam proses 

pembelajaran 

56,5 66 

2. 

Menempatkan diri dengan 

kelompoknya masing-masing 

dengan tertib 

62 68 

3. 
Mengemukakan gagasan 

dalam kegiatan berdiskusi 
60,5 70 

4. 

Perwakilan kelompok 

membacakan hasil 

diskusinya di depan guru dan 

teman-temannya 

57,5 63 

5. 
Menyampaikan atau 

mengajukan pertanyaan 
52,5 62 

Jumlah Skor  289 329 

Rata-rata Keseluruhan 57,8 65,8 

Rata-rata Tiap Siklus 2,6 2,9 

Kriteria  Baik Baik 

 

Grafik hasil peningkatan aktivitas peserta didik kelas VA SD Negeri 1 

Pajerukan dapat dilihat berdasarkan gambar 4.11 berikut: 
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Siklus I Siklus II

Rata-rata keseluruhan 57,8 65,8

Persentase tiap siklus 2,6 2,9
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Gambar 4.11 Histogram Peningkatan Aktivitas Peserta Didik Kelas VA 

SD Negeri 1 Pajerukan. 

Peningkatan rata-rata aktivitas peserta didik yaitu mulai dari 2,6 

pada siklus I menjadi 2,9 pada siklus II. Peningkatan tersebut terjadi 

karena dengan menggunakan metode pembelajaran Round Robin 

(merespon bergiliran)  dapat menciptakan lingkungan belajar yang 

menumbuhkan dan memberikan kesempatan berpikir dengan luas kepada 

peserta didik agar selalu aktif dalam proses pembelajaran, jadi peserta 

didik mempunyai rasa keberanian untuk bertanya dan mengungkapkan 

gagasan dan idenya. Secara keseluruhan pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran Round Robin (merespon bergiliran)  

dapat memberikan perubahan yang baik pada segi aktivitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran IPS kelas VA SD Negeri 1 Pajerukan. 
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4) Peningkatan Aktivitas Guru 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru dapat diketahui bahwa 

aktivitas guru telah mengalami peningkatan dari siklus I sampai dengan 

siklus II. Hasil peningkatan aktivitas guru berdasarkan observasi yang 

telah dilakukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Peningkatan Aktivitas Guru 

No. Aktivitas Guru 

Rata-rata Skor 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

1. 
Mengkondisikan peserta didik agar siap 

mengikuti pelajaran 
3 3 

2. 
Memberikan motivasi dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran 
2 3 

3. Menjelaskan materi pelajaran 3 3,5 

4. 

Membagi peserta didik ke dalam beberapa 

kelompok dengan jumlah tiap anggota 

kelompok 4-6 anak 

2,5 3 

5. 

Menginformasikan kepada peserta didik 

akan mendapat giliran secara satu persatu 

sesuai urutan hanya satu kali, atau sampai 

beberapa kali,umumkan batas waktu 

2 3 

6. 
Memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk melakukan brainstroming 
2,5 3,5 

7. 

Guru berkeliling untuk melihat dan 

membimbing peserta didik dalam 

melakukan diskusi 
2 3 

8. 

Memberi kesempatan kepada setiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi 

3 3,5 

9. 
Membuat kesimpulan dengan melibatkan 

peserta didik 
3 3,5 

10. 
Guru memberikan tindak lanjut dengan 

memberikan PR 
3 3 

Jumlah  26 32 

Rata-rata Keseluruhan 2,6 3,2 

Kriteria  Baik Baik 
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Grafik hasil peningkatan aktivitas guru kelas VA SD Negeri 1 Pajerukan 

dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut: 
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Gambar 4.12 Histogram Peningkatan Aktivitas Guru Kelas VA SD Negeri 

1 Pajerukan. 

Pada grafik di atas, aktivitas guru dalam pengelolaan pembelajaran 

menggunakan metode pembelajaran Round Robin (merespon bergiliran)  

dari siklus I sampai dengan siklus II mengalami peningkatan yaitu dari 

rata-rata siklus I yaitu 2,6 pada silklus I menjadi 3,2 pada silklus II. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebanyak dua siklus 

yaitu siklus I dan siklus II maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

menggunakan metode pembelajaran Round Robin (merespon bergiliran)  

dapat meningkatkan rasa percaya diri dan prestasi belajar peserta didik 

kelas VA SD Negeri 1 Pajerukan pada pelajaran IPS materi jenis-jenis 

usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

PENINGKATAN RASA PERCAYA DIRI ...,SITI AMINAH, PGSD FKIP,  UMP 2016




