
ABSTRAK 

 

NURUL WAHIDA, NIM 108313253. “Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Dengan Menggunakan Metode Latihan Pada Siswa Kelas IV 

SDN 101777 Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang T.A 2011 / 

2012”. 

 

Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah masalah rendahnya 

hasil belajar matematika siswa pada soal cerita perkalian dan pembagian pecahan 

di kelas IV SD Negeri 101777 Saentis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah dengan menggunakan metode latihan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita perkalian dan pembagian pecahan. 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah “Hasil belajar siswa 

pada materi pokok soal cerita perkalian dan pembagian pecahan akan meningkat, 

jika metode latihan diimplementasikan dengan benar pada siswa kelas IV SD 

Negeri 101777 Saentis T.A 2011/2012. 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 101777 Saentis, dengan jenis 

penelitian yaitu “Penelitian Tindakan Kelas”. Subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas IV yang berjumlah 28 siswa, sedangkan objek dalam penelitian ini 

adalah model metode latihan. Dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah tes tertulis dalam bentuk isian dan lembar observasi. 

 Berdasarkan tes awal (pre test) yang dilakukan terhadap 28 siswa terdapat 

21 orang siswa (75%) yang mendapatkan hasil belajar rendah (belum tuntas) dan 

sebanyak 7 orang siswa (25%) yang termasuk dalam kategori tuntas. Kemudian 

pada siklus I terdapat 15 orang siswa (53,57%) yang termasuk pada kategori 

tuntas dan sebanyak 13 orang siswa (46,43%) termasuk dalam kategori rendah 

(belum tuntas). Pada siklus II  terdapat 23 orang siswa (82,14%) termasuk dalam 

kategori tuntas, dan sebanyak 5 orang siswa (17,86%) termasuk dalam kategori 

rendah (belum tuntas) . 

Berdasarkan hasil penelitiaan mulai dari pre test, post tes siklus I dan post 

tes siklus II sudah terjadi peningkatan yang signifikan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode latihan dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa pada materi pokok soal cerita  perkalian dan 

pembagian pecahan di SD Negeri 101777 Saentis T.A 2011/2012.  

 

 


