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  Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPS siswa khususnya pada 

materi pokok peta dan komponennya. Rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor 

intrinsik dan faktor ekstrinsik. Sebagai faktor intrinsik motivasi belajar merupakan faktor yang 

menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Umumnya siswa kurang termotivasi dalam 

memperlajari pelajaran IPS karena dianggap pelajaran yang membosankan. Selain itu, metode 

mengajar guru yang menggunakan metode ceramah membuat proses belajar mengajar menjadi 

kurang menarik, karena bersifat satu arah yaitu guru merupakan sumber utama dalam belajar. 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, salah satunya yang dapat dilakukan guru adalah 

dengan menggunakan metode diskusi disertai dengan media puzzle.  Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan metode diskusi disertai media 

puzzle pada materi pokok peta dan komponennya di kelas IV SD Negeri No. 023908 Binjai 

Tahun Ajaran 2012/2013 

Penelitian menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan tindakan 

menggunakan metode diskusi disertai media puzzle sebagai upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi peta dan komponennya. Data dikumpulkan dengan menggunakan tes 

dan observasi. Untuk mengetahui perubahan hasil belajar siswa. Data   dianalisis dengan 

menggunakan persentase dan analisis kualitatif .     

Berdasarkan analisis data diperoleh Pada saat diberikan pretes diperoleh tingkat 

ketuntasan hasil belajar dari 32 orang siswa yang mendapat nilai tuntas sebanyak 8 orang (25%) 

mendapat nilai tidak tuntas sedangkan 24 orang siswa (75%) yang mendapat nilai tidak tuntas 

dengan rata-rata nilai sebesar 56,25. Siklus I yang mendapat nilai tuntas sebanyak 15 orang 

(46,88%) mendapat nilai tidak tuntas sebanyak 17 orang siswa (53,12%) dengan nilai rata-rata 

64,69. Siklus II sebanyak 29 orang siswa (90,63%) sedangkan 3 orang siswa (9,37%) yang 

mendapat nilai tidak tuntas dengan rata-rata sebesar 82,5. 

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan hasil belajar siswa pada 

materi pokok peta dan komponennya dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode diskusi 

disertai media puzzle di kelas IV SD Negeri 023908 Binjai TA 2012/2013. Oleh karena itu, 

disarankan Kepada guru agar menggunakan metode diskusi disertai media puzzle 

hendaknya  memperhatikan langkah-langkah yang terdapat dalam pembelajaran metode diskusi 

disertai dengan media puzzle. 



 


