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Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar mata 

pelajaran Matematika materi pokok “Bangun Ruang dan Sifat-Sifat Bangun Ruang 
Sederhana” dengan menggunakan metode diskusi pada kelas IV SD Negeri 080882 Medan 
Tahun Ajaran 2013/2014. Untuk menjawab permasalahan tersebut pendekatan penelitian 
yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus 
pembelajaran. Subyek yang terlibat dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas IV SD 
Negeri 060882 Medan Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 28 siswa. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskusi, yaitu suatu cara penyajian bahan 
pelajaran dimana guru memberi kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok siswa) 
untuk mengadakan perbincangan ilmiah guru mengumpulkan pendapat, membuat 
kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. 

Setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa hasil belajar Matematika 
materi pokok “Bangun Ruang dan Sifat-Sifat Bangun Ruang Sederhana” sebelum diterapkan 
dengan menggunakan metode diskusi pada kelas IV SD Negeri 060882 Medan Tahun Ajaran 
2013/2014 adalah kurang dengan nilai rata-rata 39,52 dan hanya 5 siswa (17,85%) yang 
berada pada level ketuntasan belajar. Hasil belajar Matematika materi pokok “Bangun Ruang 
dan Sifat-Sifat Bangun Ruang Sederhana” setelah diterapkan dengan menggunakan metode 
diskusi adalah baik dengan rata-rata 81,43, sebanyak 25 siswa (89,28%) tuntas belajar dan 
hanya 3 siswa (10,71%) yang belum tuntas namun dalam kategori cukup (nilai 60). Ini 
bermakna terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika materi 
pokok “Bangun Ruang dan Sifat-Sifat Bangun Ruang Sederhana” sebesar 41,91 atau 71,43%. 

Sehubungan dengan itu perlunya guru Matematika khususnya yang mengajar di kelas 
IV SD Negeri 060882 Medan Tahun Ajaran 2013/2014 untuk menerapkan pembelajaran 
dengan menggunakan metode diskusi, sebab dengan menggunakan metode diskusi terbukti 
mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Matematika. Disamping itu siswa 
semakin termotivasi belajar karena belajar melalui pengalaman langsung memberikan kesan 
belajar yang mendalam bagi siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


