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 Penelitian ini dilakukan di SD Negeri No.101878 Tg.Morawa, 

dikarenakan Hasil Belajar siswa Kelas V SD pada pelajaran IPS msih rendah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah dengan penggunaan Model 

Mengajar Menginduksi Perubahan Konsep (M3PK) dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi pokok sejarah zaman penjajahan Belanda di Indonesia. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil  belajar siswa 

dengan menggunakan  Model Mengajar Menginduksi Perubahan Konsep 

(M3PK). 

 Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian tindakan kelas. Yang 

dilaksanakan di SD Negeri No.101878 Tg.Morawa Kab.Deli Serdang.  Untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti melakukan observasi dan tes. 

Yang dilakukan sebanyak dua siklus, yaitu pada siklus I dan siklus II. 

 Observasi yang dilakukan meliputi observasi guru dan siswa. Sedangkan 

tes dilaksanakan pada pre tes, siklus I dan II. Hasil penelitian yang diperoleh dari 

30 orang siswa pada tes awal (pre tes) hanya terdapat 6 siswa yang tuntas dalam 

belajar dengan persentase 20%. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 45,17. 

Maka dilakukan siklus I untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa. Dari siklus 

I diperoleh hasil 16 siswa yang tuntas dengan persentase 53,33% dan  nilai rata-

rata yang diperoleh sebesar 67,8. Pada siklus I hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan sebesar 33,33% dibandingkan pada pre tes. Namun hasil tersebut 

belum mencapai target yang diharapkan oleh peneliti yaitu siswa yang tuntas 

mencapai 80%. Selanjutnya peneliti melakukan siklus II agar hasil yang diperoleh 

siswa sesuai dengan yang diharapkan. Dari siklus II diperoleh hasil 26 siswa 

dinyatakan tuntas dengan persentase 80,53% dan nilai rata-rata yang diperoleh 

siswa 86,67.  

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran  

dengan menggunakan Model Mengajar Menginduksi Perubahan Konsep (M3PK) 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPS kelas V SD Negeri 

No.101878 Tanjung Morwa. 

  

 


