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ABSTRAK 

 

PISMAET KRISMAN SOLIN, NIM : 114522414045, “Penerapan Metode 

PAIKEMUpaya Meningkatkan Hasil Belajar Sains Pada Kelas V SD Negeri 

175786 Siambaton Julu Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang 

Hasundutan T.P. 2015/ 2016”. 

 

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA pada pokok bahasan Hubungan Makanan 

dan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada pokok bahasan Hubungan Makanan dan Kesehatan di SD Negeri 175786 

Siambaton Julu. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

menggunakan penerapan PAIKEM dalam mengajarkan IPA. Dan dilaksanakan 

dengan 4 tahapan yaitu, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi 

dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDNegeri 175786 

Siambaton Julu T.P. 2015/2016 yang berjumlah 22 orang siswa terdiri dari 13 

orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Objek dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan 

penerapan PAIKEM di kelas V SDNegeri 175786 Siambaton Julu T.A 2015/ 

2016. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tes yaitu pada post 

test siklus I dan post-test siklus II. Kemudian tes dan observasi penelitian ini 

dilakukan dalam II siklus, masing-masing siklus dilakukan dalam I kali 

pertemuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pemberian tindakan dengan 

penggunaan penerapan PAIKEM mulai dari tes awal, Siklus I dan Siklus II 

diperoleh tingkat ketuntasan belajar siswa yaitu pada tes awal dengan jumlah 

siswa sebanyak 22 orang dengan  nilai persentase antara 36,36 % sampai 90,90 % 

rata-rata 59,29% atau 5 orang siswa yang tuntas dalam belajar dipersentasikan 

sebesar 22,73%. Kemudian siswa yang tidak tuntas dalam belajar pada saat tes 

awal terdapat 17 orang siswa dipersentasikan sebesar 77,27%. Kemudian pada 

siklus I diperoleh peningkatan yaitu 22 orang siswa dengan nilai persentase antara 

40,90% sampai 90,90% rata-rata 63,55% atau 10 orang siswa yang tuntas dalam 

belajar pada siklus I dan terdapat 12 orang siswa yang tidak tuntas dipersentasikan 

sebesar 54,54%. Dari perolehan siklus I, masih ditindak lanjuti pada siklus II, 

perolehan siklus II dari 22 orang siswa dengan nilai persentase antara 45,45% 

sampai 95,95% rata-rata 80,90% atau 19 orang siswa tuntas dalam belajar 

dipersentasikan sebesar 86,36% dan siswa yang tidak tuntas dalam belajar 

sebanyak 3 orang dipersentasikan sebesar 13,63 %. 

Hasil diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan Penerapan 

PAIKEM siswa lebih semangat dalam belajar karena PAIKEM dapat menciptakan 

pembelajaran lebih aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Dengan 

demikian pembelajaran IPA dengan menggunakan penerapan PAIKEM di kelas V 

SDNegeri175786 Siambaton Julu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 


