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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Metode Moderasi 

a. Pengertian Metode  

Metode berarti cara kerja yang bekerja untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, metode adalah suatu cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
9
 

Metode mengajar dapat diartikan sebagai cara yang 

dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta 

didik pada saat berlangsungnya  proses pembelajaran. Dengan 

demikian metode mengajar merupakan alat untuk menciptakan proses 

pembelajaran.
10

 

b. Pengertian Moderasi  

Moderasi adalah suatu cara berdiskusi dalam kelompok yang 

mengutamakan keterlibatan aktif semua peserta untuk mendapatkan 

hasil akhir yang efektif dan efisien, dan merupakan suatu sistem dari 

suatu teknik dan metode pelaksanaan diskusi kelompok yang 

membutuhkan pemandu. Pemandu tersebut mengarahkan dan 

membidangi pemecahan masalah atau alternatif pemecahan masalah.
11

  

                                                             
9
Syaiful Bahri Djamarah dkk. Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 

h. 53 
10

Ramayulis. Profesi dan Etika Keguruan, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 192 
11

Daryanto, Syaiful Karim, Op.Cit., h. 229 
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Metode moderasi sebagai metode yang menuntut keterlibatan 

aktif semua peserta didik dengan memiliki tujuan antara lain:
12

 

1) Mengarahkan kemampuan peserta dalam berkomunikasi secara 

verbal dan non verbal 

2) Melatih kemampuan peserta untuk mengemukakan apa yang 

sedang difikirkan berkaitan dengan materi yang dibahas 

3) Menumbuhkan kebiasaan untuk memvisualisasi komentar atau ide 

secara logis 

4) Meningkatkan sikap kerja sama 

5) Mengembangkan efisien dan efektifitas dalam berdiskusi 

6) Menumbuhkan kesadaran dalam melihat kondisi 

7) Menumbuhkan rasa percaya diri peserta  

8) Mengarahkan pada kemampuan berfikir yang logis dan 

berkelanjutan 

Hal yang membedakan metode ini dangan metode lain adalah 

tervisualisasinya ide-ide, komentar, ungkapan yang dituangkan dalam 

tulisan, gambar, maupun simbol-simbol sederhana yang mudah dikenal 

peserta dengan bentuk-bentuk yang menarik.
13

 

Aturan dalam metode moderasi :
14

 

1) Semua peserta dituntut ikut berpartisipasi secara aktif  

2) Tulis gagasan/ide/pertanyaan dengan singkat dan jelas maknanya 

dengan sebuah kartu 

                                                             
12

Ibid 
13

Ibid., h. 229-230 
14

Ibid., h. 231  
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3) Tulisan dalam kartu menggunakan huruf kapital 

4) Satu kartu berisi satu gagasan/satu ide/satu pertanyaan 

5) Tidak melebihi tiga baris dalam setiap kartu 

6) Tulisan besar dan gemuk (tidak kecil/kurus) 

7) Tulisan dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah 

8) Moderator tidak boleh membuang satu kartupun 

9) Moderator harus memberi tanda jika ada perubahan peran 

moderator 

 

B. Langkah-langkah Metode Moderasi 

Adapun langkah-langkah metode pembelajaran moderasi adalah 

sebagai berikut:
15

 

1. Persiapan 

Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memperlancar kegiatan 

moderasi: 

a. Ruang yang digunakan harus memungkinkan keleluasaan gerak dan 

menciptakan rasa nyaman 

b. Penyusunan tempat duduk dengan posisi melingkar 

2. Kelengkapan peralatan yang digunakan: 

a. Pin board atau papan tempel dengan jarum 

b. Seperangkat kotak moderasi yang berisi 

1) Elemen dan visualisasi  

                                                             
15

Ibid., h. 233-237 
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2) Spidol permanen untuk menulis jawaban di kertas yang sudah 

disediakan oleh guru 

3) Jarum pentul untuk menusuk kertas pertanyaan yang akan 

ditempelkan ke papan tempel 

4) Gunting dan cutter untuk membentuk kertas sesuai kreasi guru dan 

siswa 

5) Isolasi kertas untuk memperkuat kertas jawaban di papan tempel 

agar tidak jatuh 

6) Lem kertas untuk menempelkan nama kelompok di atas kertas 

jawaban 

3. Pelaksanaan 

Pelaksanaan moderasi ini dilakukan dengan urutan-urutan sebagai 

berikut: 

a. Pengkondisian 

Bila di antara peserta belum saling mengenal, maka mereka 

disuruh memperkenalkan diri dengan menvisualisasikan identitas di 

plakat/kertas tempel yang berukuran besar. Namun jika peserta sudah 

saling mengenal agar lebih menghemat waktu, maka tahap saling 

mengenal tidak perlu dilaksanakan 

b. Pertanyaan Kartu 

Dalam pertanyaan kartu ini peserta menuliskan pertanyaan 

pada kartu yang sudah disediakan. Bentuk kartu maupun alat tulis yang 
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digunakan diatur oleh moderator. Secara rinci bagaimana pertanyaan 

kartu tersebut berlangsung, berikut ini dipelihatkan urutanya. 

 

 

 

c. Penyimpanan Masalah 

Gagasan atau pertanyaan yang sudah dikelompokkan dan diberi 

judul disimpan dalam suatu plakat. kemudian dipilih tema atau 

masalah mana yang diprioritaskan. Dalam perumusan tema atau 

masalah yang dituliskan di plakat penyimpanan masalah harus 

menggunakan kata “kerja”. Pada waktu peserta memilih tema atau 

Pertanyaan kartu 

1 

2 

3 

4 

5 

Aturan  

Berfikir dan menuliskan gagasan 

Mengumpulkan dan 

menempelkan kartu 

Menyusun dan 

mengelompokkan kartu 

Menentukan judul atau tema 

kelompok 
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masalah prioritas yang akan dikerjakan, hendaknya merupakan pilihan 

jujur dan bukan karna pengaruh peserta lain, sebaliknya moderator 

tidak menyaksikan siapa memprioritaskan yang mana, agar dalam 

memandu lebih bersikap moderat. 

d. Penyelesaian Masalah 

Dalam tahapan ini berlangsung pengerjaan yang sesungguhnya 

dari suatu masalah dimana proses komunikasi antar peserta sangat 

intensif. Untuk itu perlu membagi peserta menjadi beberapa kelompok 

kecil agar antara satu dengan yang lain saling melakukan kontak untuk 

tukar menukar pikiran. Kelompok kecil hendaknya tediri tidak lebih 

dari 5 orang, sehingga memungkinkan peserta yang pemalu atau belum 

berpengalaman untuk berperan aktif. Waktu kerja hendaknya tidak 

lebih dari 30 menit agar hasil masih terbuka untuk perubahan-

perubahan pada diskusi pleno. Kepada kelompok diusulkan skenario 

yang memudahkan pencapaian tujuan dalam waktu yang ditentukan. 

Tujuan skenario adalah agar proses diskusi dalam kelompok 

secepatnya dimulai dan hasil-hasil dari kelompok dapat saling 

dibandingkan setelah itu hasil kerja kelompok kecil dipresentasikan 

oleh dua orang anggota kelompok di muka pleno agar tidak timbul 

kesan bahwa asal kerja tersebut berasal dari dua orang. 

e. Evaluasi 

Pada akhir pelaksanaan moderasi perlu diadakan evaluasi untuk 

memberikan umpan balik terhadap hal-hal yang menyangkut hasil 

yang dicapai, perasaan peserta, kemungkinan perubahan tingkah laku 

peserta. 
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C. Keuntungan dan Kelemahan Metode Moderasi 

Adapun keuntungan dan kelemahan metode moderasi sebagai berikut:
16

 

1. Keuntungan Metode Moderasi: 

a. Semua peserta aktif 

b. Mengembangkan kemampuan peserta dalam berkomunikasi 

c. Melatih keterbukaan peserta dalam berkomunikasi 

d. Semua gagasan dan komentar tentang materi tervisualisasi langsung 

e. Meningkatkan kemampuan bekerja sama 

f. Cepat membuahkan hasil kerja kelompok 

2. Kelemahan Metode Moderasi: 

a. Sulit menemukan moderator yang menguasai metode 

b. Tidak dapat dibentuk pada sembarangan bentuk pertemuan diskusi  

c. Tidak dapat memunculkan gagasan yang optimal dalam waktu yang 

singkat 

d. Ada kemungkinan salah persepsi dalam kata kunci 

 

D. Aktivitas Belajar 

1. Pengertian Aktivitas Belajar 

Menurut Sriyono aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang 

dilaksanakan baik secara jasmani maupun rohani. Aktivitas siswa selama 

proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan 

siswa untuk mengajar. Berdasarkan pengertian aktivitas belajar diatas, 

maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksut dengan aktivitas belajar 

adalah segala jenis kegiatan yang dilakukan oleh segenap jiwa dan raga 

                                                             
16

Ibid., h. 237 
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seseorang untuk memaham, ingin mengetahui atau mempelajari sesuatu 

dari hasil kegiatan yang dilakukannya.
17

Jadi aktivitas belajar adalah segala 

jenis dan bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh segenap jiwa dan 

raga seseorang untuk memahami, ingin mengetahui atau mempelajari 

sesuatu dari hasil kegiatan yang dilakukannya. 

Aktivitas belajar pada siswa dapat terjadi dengan direncanakan (by 

designed) dan dapat pula yang terjadi tanpa direncanakan. Belajar Ilmu 

pengetahuan Sosial yang direncanakan adalah aktivitas pendidikan yang 

secara sadar dirancang untuk membantu murid dalam mengembangkan 

pandangan yang selanjutnya diwujudkan dalam sikap dan keterampilan, 

sedangkan belajar yang tidak direncanakan adalah fenomena pendidikan 

yang berupa peristiwa yang tanpa disengaja atau direncanakan.
18

 

Penulis sendiri mengutarakan bahwa aktivitas belajar ialah seluruh 

kegiatan yang dilakukan siswa pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran, terjadinya interaksi antara guru dan siswa sehingga sesuai 

dengan yang diharapkan. 

2. Asas Aktivitas Siswa 

a. Aktivitas Jasmani yakni berupa penelitian, eksperimen, pembuatan 

kontruksi model, cocok tanam dan sebagainya.
19

Menurut Abu Ahmadi 

dan Widodo Supriyono dalam tulisannya menyatakan bahwa aktivitas 

ini melibatkan:
 20

 

                                                             
17

Istarani dan Aswin Bancin, Aktivitas Belajar, ( Medan:Larispa Indonesia, 2017), h. 19  
18

Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 11 
19

Abdul Majid dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana 2006), h. 

170 
20

Istarani dan Aswin Bancin, Op.Cit., h. 73 
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1) Pengamatan panca indera merupakan pengawasan terhadap 

perbuatan (kegiatan, keadaan) orang lain yaitu berupa penglihatan 

dan pendengaran 

2) Tanggapan yaitu berasal dari kata tanggap yang berarti peka 

perasaan sehingga segera mengetahui keadaan dan memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh 

3) Fantasi, yaitu suatu daya jiwa yang dapat membentuk tanggapan 

baru berdasarkan tanggapan-tanggapan yang sudah ada (lama)
21

 

4) Ingatan, yaitu suatu daya yang dapat menerima, menyimpan, dan 

mereproduksi kembali kesan-kesan, tanggapan ataupun pengertian 

5) Berfikir adalah daya jiwa yang dapat meletakkan hubungan-

hubungan antara pengetahuan kita 

6) Perhatian 

7) Perasaan adalah suatu pernyataan jiwa untuk merasakan senang 

atau tidak senang 

8) Kemauan adalah fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu dan 

merupakan kekuatan dari dalam diri untuk mengikuti proses belajar 

mengajar. 

b. Aktivitas Rohani yakni berupa ketekunan dalam belajar mengikuti 

pelajaran, mengamati secara cermat, berfikir untuk memecahkan 

masalah dan tergugah perasaannya dan berkemauan keras untuk 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal.
22

 Pada aktivitas ini 

                                                             
21

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

h. 29  
22

Abdul Majid dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana 2006), h. 

170 
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melibatkan pengamatan panca indera (yaitu berupa penglihatan dan 

pendengaran), tanggapan, fantasi, ingatan, pikiran dan berfikir, 

perhatian, perasaan serta kemauan.
23

 

3. Jenis-jenis Aktivitas 

Paul D. Dierich membagi kegiatan belajar dalam 8 kelompok, 

yaitu:
24

 

a. Kegiatan visual ialah kegiatan yang dilakukan oleh mata, seperti: 

membaca, melihat gambar-gambar, demonstrasi dan mengamati orang 

lain bekerja. 

b. Kegiatan lisan, ialah kegiatan ini berupa mengemukakan suatu fakta 

atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan 

interupsi. 

c. Kegiatan mendengarkan yakni kemampuan untuk mengenali suara. 

Aktivitas mendengarkan yakni: mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok 

d. Kegiatan menulis atau mencatat  yakni kegiatan yang dilakukan oleh 

tangan yang pada umumnya seperti menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes dan mengisi angket. 

e. Kegiatan menggambar seperti, menggambar, membuat grafik, chart, 

diagram peta, dan pola. 

                                                             
23

Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 124 
24

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 172 
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f. Kegiatan motorik yakni kegiatan yang dilakukan dengan suatu alat 

tertentu dan dapat dipertunjukkan pada orang banyak. Kegiatan ini 

meliputi: memilih alat-alat, membuat model, dan menyelenggarakan 

permainan. 

g. Kegiatan mental yakni merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis, faktor-faktor, melihat, hubungan-hubungan dan 

membuat putusan. 

h. Kegiatan emosional yakni kegiatan ini meliputi minat, membedakan, 

berani dan tenang. 

 

Dari beberapa kegiatan-kegiatan belajar yang telah diutarakan, kita 

dapat mengetahui aktivitas apa yang dilakukan siswa dalam proses 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Keaktifan mereka akan tercermin dari aktivitas apa yang mereka lakukan. 

Melalui kegiatan-kegiatan inilah siswa akan terdorong untuk belajar dan 

berbuat sehingga mendapatkan hasil yang baik. Siswa yang pasif dalam 

kegiatan pembelajaran tentunya akan berdampak juga pada prestasi 

belajarnya. 

4. Hubungan Metode Pembelajaran Moderasi dengan Aktivitas Belajar 

Aktivitas dalam proses belajar mengajar adalah berfungsinya 

semua alat yang ada pada diri siswa dalam proses pembelajaran terutama 

pikiran, pandangan, penglihatan, tangan dan lain-lain yang digunakan 

dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar guru selalu 

mengupayakan agar siswanya aktif jasmani dan rohani. 
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Salah satu metode yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

adalah metode moderasi. Metode moderasi ini merupakan suatu cara 

berdiskusi dalam kelompok  yang dapat melatih keterbukaan peserta 

dalam berkomunikasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan bekerja 

sama dalam kelompok sehingga cepat membuahkan hasil kerja kelompok. 

Metode moderasi ini dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin 

memecahkan masalah dengan cara berdiskusi dalam kelompok yang 

mengutamakan keterlibatan aktif  semua peserta dan mendapatkan hasil 

akhir yang efektif dan efisien.
25

 Menurut Sriyono aktivitas siswa selama 

proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan 

siswa untuk belajar.
26

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode 

moderasi merupakan suatu alternatif untuk meningkatkan aktivitas belajar 

siswa yang selama ini cenderung rendah, karena ketika pembelajaran 

berlangsung, siswa lebih memilih untuk diam.  Dengan adanya metode ini 

maka akan mendorong siswa untuk melakukan aktivitas dalam belajar 

sehingga mendapatkan hasil akhir yang efektif dan efisien. 

 

E. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Najmiatul Asri pada tahun 2016 dengan 

judul “Penerapan Strategi  Group Investigation  untuk Meningkatkan 

                                                             
25

 Daryanto, Syaiful Karim, Op.Cit., h. 193  
26

 Istarani,  Aswin Bancin, Op.Cit., h. 6  
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Aktivitas Belajar Siswa Kelas V pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di Sekolah Dasar Negeri 005 Alam Panjang Kecamatan Rumbio 

Jaya Kebupaten Kampar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas 

dan hasil belajar siswa meningkat dari siklus I ke siklus II. Aktivitas 

klasikal pada sikus pertama mencapai  73% sedangkan pada siklus ke II 

meningkat menjadi 84%. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Najmiatul Asri dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada variabel y, yaitu 

sama-sama menigkatkan aktivitas  belajar siswa kelas V pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Perbedaannya terletak pada variabel x, 

yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Najmiatul Asri mengunakan strategi  

group investigation sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti 

menggunakan metode moderasi.
27

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Permata Sari tahun 2016 yang 

berjudul “Penerapan Strategi Poin-counterpoin untuk Meningkatkan 

Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidian Kewarganegaraan 

Kelas V di Sekolah Dasar Negeri 009 Desa Simpang Kubu Kecamatan 

Kampar Kebupaten Kampar”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa strategi Poin-counterpoin dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan 

pada siklus I dan siklus ke II. Siklus I mengalami peningkatan mencapai 

62,89%  sedangkan pada siklus ke II mengalami peningkatan mencapai 

80,85%. 

                                                             
27

Najmiatul Asri, Penerapan Strategi  Group Investigation  untuk Meningkatkan Aktivitas 

Belajar Siswa Kelas V pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Negeri 

005 Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kebupaten Kampar. Pekanbaru: Universitas Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau: 2016 
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Persamaannya penelitian yang dilakukan oleh Indah Permata Sari 

dengan peneliti terletak pada variabel y, yaitu sama-sama meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. Perbedaannya terletak pada variabel x, yaitu  

penelitian yang dilakukan oleh Indah Permata Sari menggunakan strategi 

poin-counterpoin pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode 

moderasi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.
28

 

F. Indikator Keberhasilan  

1. Indikator Kinerja  

a. Aktivitas Guru 

Adapun indikator aktivitas guru dengan penerapan metode 

moderasi adalah sebagai berikut: 

1) Guru mempersiapkan ruangan untuk kegiatan diskusi 

2) Guru menyusun tempat duduk siswa dengan posisi melingkar 

3) Guru mempersiapkan kelengkapan peralatan metode pembelajaran 

moderasi 

4) Guru meminta siswa menuliskan pertanyaan pada kartu  

5) Guru meminta siswa untuk mengumpulkan dan menempelkan 

gagasan atau pertanyaan yang sudah ditulis siswa 

6) Guru mengelompokkan gagasan atau pertanyaan dalam satu plakat 

7) Guru meminta siswa untuk memilih tema atau masalah prioritas 

yang akan dikerjakan  

                                                             
28

Indah Permata Sari, Penerapan Strategi Poin-counterpoin untuk Meningkatkan 

Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidian Kewarganegaraan Kelas V di Sekolah 

Dasar Negeri 009 Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kebupaten Kampar. Pekanbaru: 

Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2016 
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8) Guru memberikan waktu kelompok beranggota 5-6 orang untuk 

menyelesaikan masalah yang diprioritaskan siswa 

9) Guru meminta dua orang dari setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi 

10) Guru mengevaluasi siswa dengan memberi umpan balik terhadap 

hal yang menyangkut hasil diskusi 

b. Aktivitas Siswa 

Adapun indikator aktivitas siswa dengan penerapan metode 

moderasi adalah sebagai berikut: 

1) Siswa menempati ruangan yang telah disiapkan guru untuk 

kegiatan diskusi 

2) Siswa duduk dengan posisi melingkar 

3) Siswa menerima kelengkapan peralatan metode pembelajaran 

moderasi 

4) Siswa menulis pertanyaan pada kartu 

5) Siswa mengumpulkan dan menempelkan gagasan atau pertanyaan 

yang sudah ditulis  

6) Siswa memasukkan gagasan atau pertanyaan pada satu plakat  

7) Siswa memilih tema atau masalah prioritas yang akan dikerjakan  

8) Siswa yang beranggota 5-6 orang diberi waktu untuk 

menyelesaikan masalah yang diprioritaskan 

9) Dua orang siswa akan mempresentasikan hasil diskusi  

10) Siswa menerima evaluasi dan memberikan umpan balik terhadap 

hal yang menyangkut hasil diskusi 
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c. Aktivitas Belajar 

Adapun indikator aktivitas belajar dengan penerapan metode 

moderasi adalah sebagai berikut: 

1) Visual activities : Siswa memperhatikan pertanyaan yang  

  sudah ditulis pada kartu 

2) Oral activities :  Siswa bertanya kepada kelompok lain, siswa  

   mempresentasikan hasil kerja kelompok 

3) Listening activities :  Siswa mendengarkan jawaban dari temannya,   

4) Writing activities : Siswa menuliskan jawaban evaluasi yang  

   diberikan oleh guru 

5) Mental activities : Siswa mengambil keputusan tema atau  

  masalah mana yang diprioritaskan, siswa  

  menyelesaikan masalah 

6) Emosional activies : Siswa berani menjawab pertanyaan dari  

  temannya 

G. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan maka peneliti dapat 

merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini sebagai berikut: “Melalui 

penerapan metode moderasi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V Sekolah Dasar Negeri 029 

Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.” 


