
 

 

 

 

ABSTRAK 

Maulydar Sinaga. 108313201. Strategi F.I.R.E-U.P Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa kelas IV di SD Negeri 132407 Kota Tanjungbalai Tahun 

Ajaran 2011-2012 
 Masalah dalam Penelitian ini adalah Apakah Strategi F.I.R.E-U.P ini dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa Pada Mata Pelajaran IPS Materi Sumber Daya 

Alam dan Kegiatan Ekonomi Kelas IV di SD Negeri 132407 Kota Tanjungbalai 

Tahun ajaran 2011/2012. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 

siswa yang berasal dari kelas IV pada tahun ajaran 2011/2012, untuk memperoleh 

data dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pengumpulan data dengan 
cara memberi test. Penelitian ini terdiri dari 2 Siklus, Siklus I dan Siklus II 

masing-masing memiliki dua pertemuan. Pada setiap pertemuan peneliti 

melakukan test hasil belajar terhadap siswa, untuk mengetahui tingkat ketuntasan 

belajar siswa. 

Dari hasil analisis data diperoleh 4 siswa (10% ) yang mencapai syarat 
ketuntasan belajar dan 36 siswa (90% ) belum mencapai tingkat ketuntasan 

belajar, dari pretest diperoleh nilai rata-rata 43,5. Dari hasil analisis data pada 

siklus I diperoleh 17 siswa (42,5%) telah mencapai tingkat ketuntasan belajar dan 

23 siswa (57,5%) belum mencapai tingkat ketuntasan belajar,  dengan nilai rata-

rata 65. Dari hasil tes pada siklus II diperoleh 36 siswa (90 %) telah mencapai 
tingkat ketuntasan belajar, dengan nilai rata-rata 83,75. Berdasarkan Hasil 

Observasi yang dilakukan Pada Proses Belajar Mengajar, terlihat Pada Observasi 

Kegiatan guru siklus I dan II nilai yang diperoleh adalah 75 dan 85, sedangkan 

Pada Observasi Kegiatan siswa Siklus I dan II nilai yang diperoleh adalah 83,3 

dan 91,6. 
  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Strategi F.I.R.E-U.P 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi lingkungan sekitar 

siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Siswa 
dalam belajar tidak hanya sekedar hafalan atau mengingat fakta saja. Dengan 

Menggunakan strategi F.I.R.E-U.P dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi Sumber Daya Alam dan Kegiatan Ekonomi serta bagi pihak sekolah untuk 

dapat melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pelajaran agar lebih 

ditingkatkan dan Sebaiknya Strategi F.I.R.E-U.P digunakan oleh guru-guru yang 
ada di SD 132407 agar dapat meningkatkan kemampuan guru sehingga hasil 

belajar siswa dapat ditingkatkan Khususnya Pelajaran IPS. 

 

  
 


