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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pelajaran IPA materi pokok daur air dengan menggunakan SPPKB (Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir)  di kelas V SD Negeri 

064037Medan. Penelitian ini dilakssanakan pada bulan Mei sampai Juni 2012. 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD yang berjumlah 32 

orang. 

  

Adapun masalah penelitian ini adalah apakah penggunaan SPPKB dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi pokok daur air.   

  

Jenis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

(PTK). Penelitian ini dilakukan dikelas V SD Negeri 064037 Medan yang 

berjumlah 32 orang siswa, 16 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan.Untuk 

memperoleh data dilakukan observasi yang dibantu dengan alat pengumpulan data 

seperti lembar observasi yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

dalam mempelajari IPA khususnya pada materi daur air. 

 

Dari analisis yang dilakukan pada tes awal sebelum dilakukan tindakan 

kondisi hasil belajar siswa kelas V masih rendah, karena hasil penelitian 

menunjukkan pada tes awal nilai rata-rata yang didapat siswa 57,81. Dari tingkat 

ketuntasan belajar hanya terdapat 9 orang siswa yang tuntas dalam belajar atau 

sebesar 28,12%, sedangkan siswa yang tidak tuntas sebanyak 23 orang siswa atau 

sebesar 71,88 %. Pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh siswa meningkat 

menjadi 60,9 dari 32 orang siswa. Dari tingkat ketuntasan belajar hanya terdapat 

15 orang siswa yang tuntas dalam belajar atau sebanyak 48,8% sedangkan siswa 

yang tidak tuntas sebanyak 17 orang siswa atau sebesar 51,2%. Setelah dilakukan 

tindakan pada siklus II kondisi hasil belajar siswa jauh lebih baik dengan nilai 

rata-rata 84,68 dari 32 orang siswa. Dari tingkat ketuntasan belajar terdapat 30 

orang siswa yang tuntas dalam belajar atau sebesar 93,7 % sedangkan siswa yang 

tidak tuntas hanya 2 orang siswa atau sebesar 6,3 %.  

  

 Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 

SPPKB pada mata pelajaran  IPA materi pokok daur air dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V SD Negeri 064037 Medan T.A 2011/2012.   


