
 

 

ABSTRAK 

 

PRISKA SILALAHI. 108313260 Meningkatkan Hasil  Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Matematika Dengan Menggunakan metode diskusi Di kelas 

V SD Negeri 030313 Gunung Sitember Kab. Dairi TA 2011/2012.  Skripsi. 

Jurusan PPSD, Program Studi PGSD. FIP-UNIMED Tahun 2012. 

  

 Masalah dalam penelitian ini adalah rendahya hasil belajar siswa kelas 

V pada mata pelajaran matematika khususnya materi pokok volume bangun 

ruang.. Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

rendanya aktivitas belajar siswa, metode mengajar yang dilakukan guru masih 

bersifat konvensional atau mengutamakan cermah, guru jarang sekali 

menggunakan media pembelajaran, sarana dan prasarana yang digunakan belum 

memadai.  

Penelitian ini bertujuan “Untuk mengetahui apakah  dengan metode 

diskusi dapat meningkatkan hasil  belajar siswa pada pelajaran matematika materi 

Volume bangun ruang di Kelas V SD Negeri 030313 Gunung Sitember Kab. Dairi  

TA 2011/2012”. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V  SD Negeri 

030313 Gunung Sitember yang berjumlah 30 orang siswa.  Penelitian yang 

digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari II siklus, siklus I dan 

siklus II. Sebelum dilakukan tindakan pada siklus I peneliti melakukan pretest 

untuk mengetahui hasil belajar siswa.   

Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa pada saat pretes dari 30 orang 

siswa diperoleh tingkat ketuntasan klasikal sebanyak 4 orang siswa 13% 

mendapat nilai tuntas, dan sebanyak 26 orang siswa 87% mendapat nilai belum 

tuntas dengan nilai rata-rata 52,33. Pada siklus I terdapat terdapat sebanyak 18 

orang siswa 60% mendapat nilai tuntas, dan sebanyak 12 orang siswa 40% 

mendapat nilai belum tuntas dengan rata-rata nilai rata-rata 67,33. Pada siklus II 

diperoleh tingkat ketuntasan klasikal sebanyak 28 orang siswa 93,3% yang 

mendapat nilai tuntas, dan sebanyak 2 orang siswa  6,7% yang tidak tuntas dengan 

nilai rata-rata 87,3.  

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 

diskusi dapat meningkatkan hasil  belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

materi Volume Bangun Ruang di Kelas V SD Negeri 030313 Gunung Sitember 

Kab. Dairi  TA 2011/2012. Oleh karenya guru perlu meningkatkan keterampilan 

menggajarnya dengan menggunakan metode diskusi sebagai salah satu upaya 

yang dapat dilakukan untuk menigkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika khususnya materi volume bangun ruang. 

 


