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ABSTRAK 
 

APPRILLENA SARAGIH, NIM : 108313032, " Upaya Mengatasi Kesulitan 
Belajar IPA dengan Menggunakan Media Gambar Pada Kelas V SD Negeri 
020270 Kel. Timbang LangkatKec. Binjai Timur T.A 2011/2012. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 020270 Kel. Timbang Langkat 
yang bertujuan untuk mengaplikasikan penggunaan media gambar pada pokok 
bahasan pemanfaatan alam sekitar dan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa 
kelas V SD Negeri 020270 Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur pada materi 
bahasan pemanfaatan alam sekitar Tahun Ajaran 2011/2012. Subjek dalam 
penelitian ini adalah kelas V di SD Negeri 020270 Kel. Timbang Langkat tahun 
ajaran 2011/2012 yang berjumlah 20 orang siswa. Penentuan sampel ini 
berdasarkan hasil penelitian awal terhadap kelas yang akan diteliti dan hasil 
rujukan dari kepala sekolah. 

Penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus dengan hasil penelitian yang 
diperoleh Pada siklus I pertemuan pertama peningkatan minat belajar siswa pada 
pembelajaran IPA pokok bahasan pemanfaatan alam sekitar, dimana siswa tidak 
berminat 5 orang (25%), 12 orang (60%) siswa yang kurang berminat, 3 orang (15 
%) siswa yang berminat, dan untuk siswa yang sangat berminat masih belum ada 
tampak pada pertemuan yang pertama. Sedangkan pada pertemuan kedua tampak 
adanya peningkatan minat belajar siswa yaitu siswa yang tidak berminat 
berkurang menjadi 2 orang (10%), siswa yang kurang berminat berkurang menjadi 
10 orang (50 %), siswa yang berminat meningkat menjadi 6 orang (30%), dan 
pada pertemuan kedua telah terlihat adanya siswa yang sangat berminat yaitu 2 
orang (10%). Oleh karena minat siswa yang meningkat, maka  kesulitan belajar 
siswa dapat teratasi. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil tes Siklus I dapat 
diketahui bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan tes pada akhir siklus I 
masih rendah. Dari 20 siswa terdapat 13  siswa (65%) yang telah mencapai tingkat 
ketuntasan belajar ≥65%, sedangkan 7 siswa (35%) belum mencapai tingkat 
ketuntasan belajar<65% dan nilai rata-rata hasil tes I siklus I adalah 64.5. Pada 
siklus II  pertemuan ke-3. dari jumlah frekuensi siswa 20 orang, dimana pada 
persentasinya sudah tidak ada lagi siswa yang tidak berminat. Siswa yang kurang 
berminat berkurang menjadi 9 orang (45%), siswa yang berminat bertambah 
manjadi 7 orang (35 %). Dan siswa sangat berminat bertambah menjadi 4 orang 
(20%). Pada pertemuan ke-4, siswa yang kurang berminat berkurang menjadi 3 
orang siswa (15%), dan siswa yang berminat bertambah lagi menjadi 10 orang 
(50%). Siswa yang sangat berminat juga bertambah menjadi 7 orang (35%). Oleh 
karena minat siswa yang meningkat, maka  kesulitan belajar siswa dapat teratasi. 
Hal ini juga dapat dilihat dari ketuntasan hasil belajar siswa tercapai. Dapat dilihat 
dari siswa tuntas belajar berjumlah 18 orang (90%) dan yang tidak tuntas belajar 
hanya 2 orang (10%) dari 20 orang.   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media gambar 
dapat mengatasi kesulitan belajar siswa kelas V SD Negeri 020270 Kel. Timbang 
Langkat pada pokok bahasan pemanfaatan alam sekitar mata pelajaran IPA tahun 
ajaran 2011/2012. 


