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 Pembelajaran IPA memiliki fungsi yang fundamental dalam menimbulkan 

serta mengembangkan kemampuan berfikir kritis, kreatif dan inovatif. Sesuai dengan 

praktek pengalaman lapangan terpadu (PPLT) di kelas V SD Negeri 020268 Binjai 

yang berjumlah 30 siswa, siswa yang mengalami kesulitan belajar sangat tinggi 

sekitar 60%, siswa yang tidak berminat dalam belajar dan tidak memberikan 

perhatian pada saat belajar serta tidak terampil dalam mengikuti pelajaran 

dikategorikan tinggi sekitar 40%. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah 

dengan menggunakan alat peraga KIT IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi pembuatan makanan pada tumbuhan hijau kelas V SD Negeri 020268 

Binjai Timur T.A 2011/2012? 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri No. 020268 Binjai Timur, jenis 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research) dengan 

menggunakan Alat Peraga KIT IPA dengan sasaran utama untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V SD Negeri No. 020268 Binjai Timur T.A 2011/2012.  

Hasil dari belajar siswa pada pretest yaitu 36 (0%) dan tidak ada siswa yang 

mencapai nilai ketuntasan. Pada siklus I (post test I) yaitu 65 (63%) dan siswa yang 

mencapai nilai ketuntasan tersebut hanya 19 orang, sebab hanya 19 orang yang 

memiliki nilai yang dikatakan berhasil dalam materi pembuatan makanan pada 

tumbuhan hijau yaitu 90-ke atas, 80-89, 70-79 (33%, 13% dan 17%), sedangkan 

target hasil belajar siswa yaitu nilai 70 (70%). Pada siklus II (post test II)  nilai rata-

rata siswa terjadi peningkatan dari siklus I yaitu 82 (87%) dan siswa yang mencapai 

nilai ketuntasan tersebut sebanyak 26 orang, ada 4 orang siswa yang belum tuntas 

dalam belajar yaitu 13% dan pembelajaran dinyatakan mencapai ketuntasan yaitu 

87%. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Alat Peraga KIT IPA 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa bagi siswa kelas V SD Negeri No. 020268 

Binjai Timur T.A 2011/2012. 


