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ABSTRAK 
 

AULIANTI. Dengan Menggunakan Metode Cooperative Learning Tipe 

Bamboo Dancing Kelas V SD Negeri 056613 Kabupaten langkat Tahun 

Ajaran 2013/2014. (Pembimbing: Drs.AKDEN SIMANIHURUK, M.Pd). 

Skripsi : Fakultas Ilmu Pendidikan UNIMED 2014 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peningkatan hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Sains Dengan Menggunakan Metode Cooperative Learning 

Tipe Bamboo Dancing Kelas V SD Negeri 056613 Kabupaten Langkat Tahun 

Ajaran 2013/2014. 

Lokasi penelitian ini adalah SD Negeri 056613 Kabupaten Langkat Tahun 

Ajaran 2013/, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V yang berjumlah 34 

orang.Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas, yan terdiri 

dari dua siklus, siklus I dan II. Sebelum dilakukan tindakan pada siklus I peneliti 

memberi pre test untuk mengetahui letak kesulitan pada mata pelajaran Sains 

dalam materi Jenis – Jenis dan Ciri – Ciri Tanah, dilanjutkan dengan siklus I dan 

pos test siklus I, siklus II dan diakhri dengan pemberian pos tes siklus II dengan 

test hasil belajar Sains dengan menggunakan bentuk tes uraian. Serta untuk 

mengetahui keaktifan guru dalam menggunakan metode Cooperative Learning 

Tipe bamboo Dancing dan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

berlangsung  

Dengan menggunakan metode Cooperative Learning Tipe bamboo 

Dancing dapat meningkatkan hasil belajar Sains siswa dari mulai tes awal hingga 

pada siklus II, pada tes awal yang dilakukan terdapat 5 siswa (14,17%) yang telah 

mencapai tingkat ketuntasan belajar dengan nilai rata – rata 51,47. Ketuntasan 

belajar siswa pada postes siklus I mencapai 15 siswa (44,11%) dari 34 siswa yang 

telah mencapai ketuntasan dengan nilai rata – rata hasil belajar siswa 67,55. Dan 

ketuntasan belajar siswa pada postes siklus II mencapai 31 siswa (91,17%) dari 34 

siswa ynag telah mencapai tingkat ketuntasan belajar dengan nilai rata – rata 

83,64. Pada observasi kegiatan Guru dalam proses pembelajaran pada siklus I 

belum terlihat obtimal dengan memperoleh nilai rata – rata sebesar 67,5. 

Selanjutnya pada siklus II mengalami peningkatan kegiatan guru dalam proses 

pembelajaran dengan nilai rata- ratanya menjadi 86,25. Pada kegiatan siswa dalam 

proses pembelajaran mengalami peningkatan pada siklus I memperoleh nilai 

56,81 meningkat menjadi 80. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sains dalam materi Jenis – Jenis dan Ciri – 

Ciri Tanah di kelas V SD Negeri 056613 Kabupaten Langkat Tahun Ajaran 

2013/2014. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan 

modifikasi alat dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sains 

dalam materi Jenis – Jenis dan Ciri – Ciri Tanah di kelas V SD Negeri 056613 

Kabupaten Langkat Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

 

 


