
 

 

ABSTRAK 

 

Ratna Windayani.NIM 108313274. Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Pelajaran Matematika Dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Partisipatif Di Kelas IV SD Negeri 026606 Binjai Barat T.A 

2012/2013. 

Masalah yang dihadapi peneliti adalah rendahnya hasil belajar siswa pada 

pelajaran matematika di kelas IV SD Negeri 026606 Binjai Barat. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah dengan  menggunakan metode partisipatif 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok sifat-sifat operasi 

hitung di kelas IV SD Negeri 026606 Binjai Barat T.A 2012/2013. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas IV SD Negeri 026606 Binjai Barat yang berjumlah 31 orang 

siswa yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 16 orang perempuan, sedangkan 

objek dalam penelitian ini adalah menggunakan metode partisipatif untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika. Alat yang digunakan dalam pengumpulan 
data tes yang terdiri dari 10 soal essay yang dilakukan pada saat pretes dan pos 

test saat akhir pelajaran matematika.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pretes hasil belajar 

siswa memiliki rata-rata 40.48 dengan perincian dari 31 orang siswa hanya 

terdapat 6 siswa (19.35%) yang telah tuntas belajar dan 25 siswa (80.65%) 
dinyatakan belum tuntas belajar. Setelah diberikan pengajaran dengan 

menggunakan metode partisipatif, hasil belajar siswa meningkat sebesar 40.48 

menjadi 61.29 pada postes I, dengan perincian 17 siswa (54.83%) sudah mencapai 

ketuntasan belajar dan 14 (45.16%) belum tuntas belajar dan mengalami 

peningkatan kembali pada postes II sebesar 61.29 menjadi 80.64  dengan 
perincian 28 siswa (90.32%) sudah mencapai ketuntasan belajar dan 3 siswa 

(9.67%) dinyatakan belum tuntas belajar, sehingga secara klasikal kelas tersebut 

dinyatakan telah tuntas belajar karena telah memenuhi standar minimal 80% dari 

jumlah keseluruhan siswa yang mencapai ketuntasan belajar secara individual. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan metode partisipatif dapat meningkatkan hasil belajar siswapada 

pelajaran matematika materi pokok sifat-sifat operasi hitung. 

di kelas IV SD Negeri 026606 Binjai Bar 

 

 

 

 


