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TRESIA DIRA KASMARA “Analisis Aktivitas Siswa Dalam Belajar Kelompok Pada 

Pembelajaran IPS Terpadu Di Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Raya 

Kabupaten Kubu Raya”. Skripsi: Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Pengetahuan Sosial Program 

Studi Pendidikan Sejarah Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  Persatuan Guru Republik 

Indonesia 2019. Masalah umum dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah aktivitas siswa 

dalam belajar kelompok pada pembelajaran IPS Terpadu d kelas VIII SMP Negeri 1 Sungai 

Raya Kabupaten Kubu Raya?” dengan fokus penelitian (1) Bagaimanakah perencanaan guru 

mengajar pada pembelajaran IPS Terpadu di kelas VIII SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten 

Kubu Raya? (2) Bagaimanakah aktivitas siswa dalam belajar kelompok pada pembelajaran IPS 

Terpadu  di kelas VIII SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya? (3) Bagaimanakah 

faktor-faktor hambatan pada aktivitas siswa dalam belajar kelompok pada pembelajaran IPS 

Terpadu  di kelas VIII SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sesuai dengan metode 

maka bentuk penelitiannya adalah Studi Kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan : (1) 

observasi langsung, (2) Komunikasi Langsung, (3) Teknik Dokumentasi dan alat pengumpulan 

data menggunakan (1) Panduan Observasi, (2) Panduan wawancara, (3) Studi Dokumenter. Data 

yang sudah divalidkan dianalisis menggunakan (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi data (Data 

Reduction), (3) Penyajian Data (Data Display), (4) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan. 

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa: (1) Guru sudah mempersiapkan perangkat 

pembelajaran sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, (2) Sebagian besar siswa aktif baik 

dari aktivitas melihat, aktivitas lisan, aktivitas menulis, aktivitas mendengar, aktivitas gerak, 

aktivitas mental, aktivitas emosional, (3) Faktor penghambat yang ada pada aktivitas siswa 

dalam belajar kelompok pada pembelajaran IPS Terpadu adalah kurangnya semangat siswa jika 

belajar kelompok dilaksanakan pada siang atau sore hari dikarenakan siswa mengantuk dan 

kendala lainnya guru sedikit kesulitan dalam menyiapkan media dan metode yang tepat dengan 

materi yang akan di bahas. 

Berdasarkan hasil simpulan penelitian, maka diajukan saran-saran sebagai berikut: (1) 

Guru harus  bisa lebih meningkatkan persiapan perencanaan pembelajaran agar menjadi lebih 

baik lagi agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, (2) keaktifan aktivitas siswa bisa lebih 

ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik lagi dan siswa dapat mencapai hasil belajar yang lebih 



optimal, (3) penelitian ini adalah penelitian yang masih memiliki  kekurangan. Peneliti 

selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan bacaan untuk melakukan penelitian 

serupa yang lebih baik dari ini. 

 

 

 

 

 

 


