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ABSTRAK

JUNIARO LAHAGU, NIM. 114523114040.  Upaya Meningkatkan Hasil Belajar

IPA Materi Sumber Daya Alam Dengan Metode Diskusi Di Kelas IV SDN. NO.

078461 Orahili Tahun Pelajaran 2015/2016 . Program Sarjana Kependidikan

Guru Dalam Jabatan Universitas Negeri Medan, 2016.

Rendahnya aktivitas dan hasil belajar juga terjadi. Di sekolah ini pada
pelajaran IPA, suatu pembelajaran dikatakan berhasil apabila tingkat penguasaan
siswa pada materi sudah mencapai 70% ke atas. Akan tetapi setelah peneliti
melakukan pembelajaran, ternyata hasil belajar yang diperoleh rendah, yaitu siswa
yang mampu menguasai materi sampai 70% hanya 3 orang dari 21 siswa.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah hasil belajar siswa tentang
sumber daya alam pada mata pelajaran IPA Kelas IV SD. Negeri No. 078461 Orahili
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat TP. 2015/2016 dapat meningkat
dengan menggunakan metode diskusi?

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peningkatan hasil  belajar siswa pada
mata pelajaran IPA dengan metode diskusi.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research)
yang terdiri dari 4 tahap, yakni: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.
Pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif.

Kriteria yang akan digunakan adalah Apabila pada siklus I siswa yang
mencapai daya serap lebih dari 70 belum mencapai 75% dari jumlah keseluruhan
siswa, maka penelitian akan berlanjut ke siklus II. Dan penelitian dikatakan berhasil
bila 75% siswa kelas tersebut mencapai daya serap lebih dari 70%..

Dari hasil perbaikan pelajaran yang telah dilakukan maka dapat ditarik
kesimpulan melalui pengajaran dengan metode diskusi hasil belajar siswa khusus
pada materi pelajaran sumber daya alam meningkat.
Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh
guru dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA antara
lain: (1) Kepada guru, yang ingin menerapkan pembelajaran dengan penerapan
metode diskusi agar memberikan perhatian kepada siswa yang kurang aktif dalam
proses pembelajaran; (2) Siswa, yaitu penerapan metode diskusi dapat meningkatkan
kemampuan berfikir logis, kritis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan
IPA sehingga dapat meningkatkan hasil belajar; (3) Agar kepala sekolah dapat
mendukung sarana dan prasarana belajar siswa serta lingkungan sekolah yang
menyenangkan.


