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ABSTRAK 

 

SRI REZEKI MANIK, 1101111022, Penerapan Metode Accelerated 

Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada 

Pelajaran IPA di Kelas IV SD Negeri No.056010 Langkat Tahun Ajaran 2013

/2014. 

 Masalah dari penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa khususnya 

pada pelajaran IPA disebabkan masih banyaknya siswa yang menganggap IPA 

sebagai pelajaran yang sulit dan membosankan. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 

No.056010 Langkat Tahun Ajaran 2013/2014. Salah satu alternative untuk 

mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan metode Accelerated 

Learning. Dengan penerapan metode Accelerated Learning dalam proses belajar 

mengajar dapat membuat siswa lebih mudah, cepat, bermakna, efektif, 

menyenangkan dan menghilangkan kebosanan siswa dalam mempelajari IPA di 

Kelas IV SD Negeri No.056010 Langkat TahunAjaran 2013/2014.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan jumlah subjek 

penelitian sebanyak  25 siswa diantaranya 13 siswa laki-laki dan 12 siswa 

perempuan dikelas IV SD Negeri No.056010. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus 

dimana setiap siklus dilakukan dengan 2 kali pertemuan. Penelitian dilakukan saat 

pembelajaran IPA berlangsung. Data diperoleh dengan menggunakan lembar 

observasi dan melakukan tes dalam bentuk pilihan berganda terdiri dari 20 soal. 

Pada saat diberikan tes awal (pre tes), pencapaian teshasil belajar siswa 

pada materi pokok gaya yaitu dengan nilai rata-rata 45 dan persentasenya 16%(4 

siswa). Setelah diterapkan metode Accelerated Learning pada siklus I diperoleh 

tingkat pencapaian hasil belajar siswa mencapai nilai rata-rata 63 dengan 

persentase 40% (10 siswa) terjadi peningkatan sebesar 24%. Sedangkan pada 

siklus II diperoleh tingkat pencapaian hasil belajar siswa mencapai nilai rata-rata 

81,12 dengan persentase ketuntasan siswa sebesar 88% (23 siswa) dengan 

peningkatan sebesar 48%. 

Dengan demikian maka dapat dikatakan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan metode Accelerated Learning dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri No.056010 Langkat Tahun Ajaran 2013/2014 pada 

pelajaran IPA dalam materi pokok Gaya. Dan disarankan kepada guru untuk 

menggunakan metode Accelerated Learning dalam menyampaikan materi pada 

pelajaran IPA. 


