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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan minat dan hasil belajar IPS 
dengan menggunakan strategi pemecahan masalah pada siswa kelas IV SDN 2 
Taskombang tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian menggunakan penelitian 
tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan subyek penerima 
tindakan penelitian adalah siswa kelas IV SDN 2 Taskombang dengan jumlah 
muridnya 20 siswa. Rancangan penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Metode pengumpulan data yang digunakan metode tes, 
metode observasi, dan metode dokumentasi serta catatan lapangan. Teknik 
validitas data yang digunakan yaitu teknik triangulasi Sedangkan metode analisis 
data menggunakan metode analisis kritis dan komparatif. Hasil penelitian yang 
dilakukan peneliti menunjukkan bahwa penerapan strategi pemecahan masalah 
dapat meningkatkan minat dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 2 
Taskombang tahun ajaran 2012/2013. Peningkatan meliputi aspek sebagai 
berikut: (1) mengerjakan PR sebelum tindakan 60% (12) setelah dilakukan 
tindakan siklus I 75% (15) dan siklus II 100% (20), (2) siswa yang mampu 
menjawab pertanyaan sebelum tindakan 40%(8) setelah dilakukan tindakan siklus 
I 65% (13) dan siklus II 90% (18), (3) siswa yang mengajukan pertanyaan 
sebelum tindakan 35% (7) setelah dilakukan tindakan siklus I 50% (10) dan siklus 
II 80% (16). Selanjutnya prosentase hasil belajar siswa yang mencapai KKM juga 
mengalami peningkatan yaitu sebelum dilakukan tindakan 40% (8), setelah 
dilakukan tindakan siklus I 60% (12) dan siklus II 85% (17). Berdasarkan 
perbandingan nilai hasil belajar yang diperoleh maka sudah terjadi peningkatan 
minat dan hasil belajar setelah diadakan tindakan dengan strategi pemecahan 
masalah. 

 
 

Kata kunci : Minat dan hasil belajar, Ilmu Pengetahuan Sosial, siswa kelas IV, 
strategi pemecahan masalah. 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin 

kelangsungan hidup suatu negara dan merupakan modal besar dalam 

mengahadapi persaingan di era globalisasi. Pendidikan sebagai wahana atau 

alat untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. 

Dalam pelaksanaannya, pendidikan terkait erat dengan institusi yang 

bernama sekolah. Oleh karena itu, sekolah sebagai institusi pendidikan yang 

menjadi tempat proses pembelajaran perlu dikelola, ditata, diatur, dan 

diberdayakan agar dapat menghasilkan produk secara optimal. Pada dasarnya 

proses pembelajaran berintikan interaksi antara guru dengan siswa dalam 

situasi belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan siswa, sedangkan 

guru menciptakan fasilitas untuk terjadinya proses pembelajaran. Kegiatan 

yang dilakukan guru sangat mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Apabila 

guru mengajar dengan pendekatan yang bersifat menyajikan atau ekspositori, 

maka para siswa akan belajar dengan cara menerima, apabila guru 

menggunakan pendekatan yang lebih mengaktifkan siswa, maka siswa akan 

belajar dengan cara yang aktif pula. 

Pada umumnya pembelajaran di Indonesia masih mengacu pada pola 

pendidikan tradisional yang kurang melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran, siswa hanya mendengarkan dan memperhatikan apa yang 

disampaikan guru. Guru dianggap orang yang serba tahu dan yang 

menentukan segala hal yang dianggap penting bagi siswa. Tugas guru adalah 

menyampaikan materi yang ada dalam buku dan siswa hanya menerima 

dengan sikap yang pasif. 

Sebagai akibat dari pola pendidikan yang masih tradisional tersebut, di 

mana siswa tidak dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran, sehingga 

berakibat pada rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Hasil 

belajar siswa pada umumnya hanya sampai pada tingkat mengingat, Hal 
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tersebut merupakan hasil belajar terendah. Para siswa biasanya belajar dengan 

teknik menghafal apa yang dapat dicatat dari penjelasan guru atau dari buku-

buku. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

dalam pembelajaran IPS di SDN 2 Taskombang guru masih menggunakan 

metode konvensional yaitu dengan ceramah. Selain itu masih terdapat 

beberapa permasalahan. Siswa kelas IV SDN 2 Taskombang berjumlah 20 

siswa, yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan belum 

dapat memaksimalkan kemampuan belajar IPS. Hasil keterampilan siswa di 

kelas menunjukkan siswa yang mengerjakan PR berjumlah 12 siswa (60%), 

siswa yang menjawab pertanyaan berjumlah 8 siswa (40%), dan siswa yang 

mampu mengajukan pertanyaan hanya 7 siswa (35%).   

Selain itu diketahui bahwa faktor kendala yang dirasakan oleh guru 

dalam pembelajaran IPS adalah kurangnya minat siswa karena merasa kurang 

tertarik terhadap pembelajaran IPS sehingga berpengaruh terhadap tingkat 

hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil nilai ulangan diperoleh data belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS dalam kategori rendah. Nilai hasil belajar IPS  

yang mencapai KKM  berjumlah 8 siswa (40%) dengan ketentuan KKM mata 

pelajaran IPS di SDN 2 Taskombang yaitu 65. 

Untuk itu dipilih strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa, 

dapat membuat pembelajaan IPS menjadi menarik dan tidak membosankan. 

Salah satu strategi pembelajaran yang dilakukan adalah dengan strategi 

pemecahan masalah. Pengembangan strategi pembelajaran sangat perlu 

dilakukan untuk  menjawab kebutuhan keterampilan pemecahan permasalahan 

yang harus dimiliki oleh siswa melalui keterampilan pemikiran kritis dalam 

memecahkan masalah.  

Keunggulan pada strategi pemecahan masalah menurut Wina Sanjaya 

(2007: 218-219) adalah adanya pemecahan masalah yang merupakan teknik 

yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran serta membantu siswa untuk 
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mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggungjawab dalam 

pembelajaran yang mereka lakukan. Sehingga setiap siswa mendapat 

kesempatan sama untuk mendapatkan nilai maksimum sehingga dapat 

meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar. 

Penggunaan strategi pemecahan masalah memungkinkan siswa untuk 

terlibat aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan 

memungkinkan terciptanya kondisi pembelajaran yang kondusif bagi siswa 

untuk belajar bekerjasama secara efektif dalam interaksi belajar mengajar. 

Dan guru memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa dalam proses 

pembelajaran. Sehingga dengan srategi pembelajaran pemecahan masalah 

peran guru dan siswa akan optimal dan pada akhirnya minat dan hasil belajar 

siswa akan meningkat. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas tujuan dari penelitian untuk 

meningkatkan minat dan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SDN 2 

Taskombang tahun pelajaran 2012/2013. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang akan digunakan merupakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). PTK adalah penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk 

mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada subjek penelitian dengan 

tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya (Arikunto; 

2010:58). Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di SDN 2 

Taskombang dengan alamat dusun Grojogan, kelurahan Taskombang, 

kecamatan Manisrenggo kabupaten Klaten Jawa Tengah. Penelitian 

dilaksanakan pada semester genap dimulai dari minggu ketiga bulan Januari  

2013 sampai bulan April 2013. Dalam penelitian ini subyek yang melakukan 

tindakan adalah guru kelas IV SDN 2 Taskombang.  Selain itu peneliti juga 

sebagai subyek yang melakukan perencanaan, pengumpulan data, analisis data 

dan penarikan kesimpulan. Subyek penerima tindakan penelitian adalah siswa 

kelas IV SDN 2 Taskombang semester genap tahun pelajaran 2012/2013.  
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Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yaitu dengan metode 

Observasi dan metode tes. Metode observasi adalah usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang 

berstandar  (Arikunto, 2002:225). Teknik observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai minat dan hasil belajar siswa serta jalannya 

proses pembelajaran selama pengembangan tindakan pembelajaran IPS 

berlangsung dengan menggunakan pembelajaran strategi pemecahan masalah. 

Hal yang diobservasi antara lain keterampilan siswa dalam mengerjakan PR, 

menjawab pertanyaan, dan kemampuan mengajukan pertanyaan. Metode Tes 

yang digunakan yaitu hasil belajar siswa khususnya mengenai penguasaan 

materi atau pokok bahasan yang diajarkan dengan menggunakan strategi 

pemecahan masalah. Tes hasil belajar dilakukan di akhir siklus I dan II. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan menurut Arikunto (2002:53) tes merupakan alat 

atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam 

suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. 

Catatan lapangan yang dipakai oleh penelitian adalah pengamatan yang 

berupa pertanyaan tentang semua peristiwa yang dialami, dilihat dan didengar. 

Setiap pengamatan mewakili semua peristiwa yang penting dalam setiap 

tindakan yang dimasukkan dalam proporsi suatu konteks. Dalam hal ini 

catatan lapangan digunakan untuk peristiwa-peristiwa. Penelitian ini 

menggunakan metode bantu dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-

hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006). Dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data sekolah dan nama-nama siswa serta daftar 

nilai siswa kelas IV SDN 2 Taskombang serta foto-foto proses tindakan 

penelitian. 

Untuk menjamin pemantapan dan kebenaran data yang dikumpulkan 

dan dicatat dalam penelitian, maka dipilih dan ditentukan cara-cara yang tepat 

untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Dalam penelitian ini 

akan digunakan teknik triangulasi ( Moeong,1997:178). Teknik analisis data 
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menggunakan teknik analisis kritis. Teknik analiss ini mencakup kegiatan 

untuk menggungkapkan kelemahan dan kelebihan kinerja siswa dan guru 

dalam  proses belajar mengajar berdasarkan kreteria normatif yang diturunkan 

dari kajian teoritis. Analisis data dilakukan bersamaan dan setelah 

pengumpulan data. Selain itu juga digunakan teknik komparatif yaitu 

membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat peneliti menganalisa 

kejadia tersebut dan dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian ini 

dilakukan 

Penelitian tindakan kelas akan dilaksanakan dua siklus, setiap siklus 

terdiri atas 4 tahapan. Langkah-langkah penelitian dapat diilustrasikan dalam 

langkah-langkah berikut ini: 1) Perencanaan tindakan, 2) Pelaksanaan 

tindakan, 3) Pengamatan, 4) Refleksi. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap 

perencanaan tindakan adalah menyusun rancangan yang akan dilaksanakan 

sesuai dengan temuan masalah dan gagasan awal. Rancangan yang akan 

dilaksanakan mengacu pada langkah-langkah strategi pembelajaran 

pemecahan masalah. Langkah-langkah persiapan yang dilakukan  untuk 

mengadakan tindakan terdiri dari: 

1. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang akan digunakan 

guru sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2. Mempersiapkan media dan sunber pembelajaran. 

3. Setting kelas pembelajaran 

4. Mempersiapkan waktu pembelajaran 

Tindakan dilaksanakan berdasarkan perencanaan. Dalam penelitian 

direncanakan akan melalui dua siklus. Siklus I meliputi dua pertemuan dan 

siklus II juga meliputi dua kali pertemuan. Adapun pelaksanaan tindakan 

pembelajaran setiap siklusnya sebagai berikut yaitu kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pengamatan berperan dalam upaya 

perbaikan praktek profesional melalui pemahaman yang lebih baik dan 

perencanaan tindakan yang lebih kritis. Pada tahap ini peneliti melakukan 



10 
 

 

pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama 

proses pelaksanaan tindakan berlangsung. Kegiatan ini dilakukan peneliti 

dengan dibekali lembar pengamatan menurut aspek-aspek identifikasi, waktu 

pelaksanaan, pendekatan, strategi, dan tindakan yang dilakukan peneliti, 

tingkah laku siswa, serta kelemahan dan kelebihan yang ditemukan. Adapun 

aspek yang diamati adalah keterampilan mengerjakan PR, kemampuan dalam 

menjawab pertanyaan dan kemampuan dalam megajukan pertanyaan. 

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang 

dilakukan, berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dialakukan evaluasi, 

guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Refleksi mencakup analisis, 

sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang 

dilakukan. Jika terdapat masalah dari proses refleksi maka dilakukan proses 

pengkajian ulang melalui siklus berikutnya (Joko Suwandi, 2011). Kegiatan 

refleksi ini dilakukan setiap akhir pembelajaran dengan strategi pemecahan 

masalah. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil pelaksanaan tindakan kelas dengan strategi pemecahan 

masalah pada siklus I dan siklus II menunjukkan bahwa pembelajaran  IPS 

pada siswa kelas IV pada siklus II menunjukan peningkatan. 

Pada siklus I minat belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 2 

Taskombang belum terlalu nampak perbedaan dengan hasil pra siklus yang 

diperoleh. Seperti pada lampiran yang disajikan dari 20 orang 15 siswa  sudah 

mengerjakan PR namun masih ada 5 siswa yang belum mau mengerjakan PR. 

Kemudian siswa yang mau menjawab pertanyaan  dari 20 orang 13 siswa 

sudah mampu menjawab pertanyaan namun masih ada 7 siswa yang belum 

mau menjawab pertanyaan yang disapaikan oleh guru. Untuk indikator minat 

keterampilan mengajukan pertanyaan dari 20 orang hanya 10 siswa yang 

berani mengajukan pertanyaan namun masih  ada 10 siswa diantaranya belum 

berani mengajukan pertanyaan. Sedangkan untuk hasil belajarnya dari 20 

orang 12 siswa diantaranya sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal 
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(KKM) walaupun secara keseluruhan nilai hasil belajar siswa sudah 

meningkat.  

Pada siklus II hasil belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 2 

Taskombang sudah memuaskan dan nampak jelas perbedaan dengan data 

siklus I. Seperti pada data di lampiran yang disajikan dari 20 siswa  sudah 

mengerjakan PR. Kemudian siswa yang mau menjawab pertanyaan  dari 20 

orang 18 siswa sudah mampu menjawab pertanyaan namun masih ada 2 siswa 

yang belum mau menjawab pertanyaan yang disapaikan oleh guru. Untuk 

indikator minat keterampilan mengajukan pertanyaan dari 20 orang terdapat 

16 siswa yang berani mengajukan pertanyaan namun masih  ada 4 siswa 

diantaranya belum berani mengajukan ide. Sedangkan untuk hasil belajarnya 

dari 20 orang 17 siswa diantaranya sudah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) namun masih ada 3 siswa yang belum mencapai KKM. 

Namun demikian secara keseluruhan nilai hasil belajar siswa sudah 

meningkat.  

Berdasarkan penjelasan minat dan hasil belajar siswa pada pra siklus, 

siklus I, dan siklus II yang telah di uraikan di atas maka berikut disajikan data 

tabel dan diagram garis peningkatan minat dan hasil belajar siswa.  

Tabel 1.  Peningkatan Minat dan Hasil Belajar 

No Keterangan 
Siklus   

Pra siklus Siklus I Siklus II 

1 Mengerjakan PR 60% (12) 75% (15) 100% (20) 

2 Menjawab Pertanyaan 40% (8) 60% (12) 90% (18) 

3 Mengajukan Ide/Gagasan 35% (7) 50% (10) 80% (16) 

4 Hasil Belajar ( yang memenuhi KKM ≥ 
65) 40% (8) 60% (12) 85% (17) 
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Gambar 1. Diagram garis peningkatan minat dan hasil belajar IPS 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan dengan data di lampiran, 

maka dapat dilihat bahwa minat dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN2 

Taskombang mengalami peningkatan setelah penerapan strategi pemecahan 

masalah. Hal tersebut dapat dilihat dari minat belajar siswa yaitu hasil 

keterampilan siswa di kelas menunjukkan siswa yang mengerjakan PR pada pra 

siklus berjumlah 12 anak (60%), kemudian pada siklus I meningkat menjadi 15 

siswa (75%) dan pada siklus II adalah 20 siswa (100%). siswa yang menjawab 

pertanyaan pada pra siklus berjumlah 8 anak (40%), kemudian pada siklus I 

meningkat menjadi 13 siswa (65%) dan pada siklus II adalah 18 siswa (90%),  

siswa yang mengajukan pertanyaan pada pra siklus berjumlah 7 anak (35%), 

kemudian pada siklus I meningkat menjadi 10 siswa (50%) dan pada siklus II 

adalah 16 siswa (80%). Sedangkan hasil belajar siswa pada pra siklus jumlah 

siswa yang mencapai KKM berjumlah 8 siswa (40%), kemudian pada siklus I 

meningkat menjadi 12 siswa (60%), dan pada siklus II berjumlah 17 siswa (85%). 

Berdasarkan tabel dan diagram garis di atas dapat dijabarkan bahwa 

prosentase siswa yang mengerjakan PR mengalami peningkatan dari pra siklus 

60%(12) ,siklus I 75% (15) dan pada siklus II 100% (20). Prosentase siswa yang 

mampu menjawab pertanyaan mengalami peningkatan dari pra siklus 40% (8), 

siklus I 65% (13) dan pada siklus II 90% (45). Kemudian prosentase siswa yang 
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mengajukan pertanyaan meningkat dari pras siklus 35% (7), siklus I 50% (10) dan 

siklus II 80% (16). Selanjutnya prosentase hasil belajar siswa yang mencapai 

KKM yang telah ditentukan juga mengalami peningkatan yaitu dari pra siklus 

40% (8), siklus I 60% (12) dan pada siklus II 85% (17).  

Hasil penelitian tentang peningkatan minat dan hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 2 Taskombang dengan 

strategi pemecahan masalah pada materi masalah sosial di lingkungan setempat 

ternyata sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gulo (2000; 123) yang 

mengkaitkan bahwa pemecahan masalah memang suatu strategi pembelajaran 

yang dimulai dari masalah yang disajikan kepada siswa untuk menemukan 

konsep-konsep penting  sehingga dengan siswa mengetahui konsep-konsep 

tersebut maka akan timbul minat. Pada akhirnya apabila siswa minat dan 

menyukai pembelajaran IPS maka pemahaman mereka terhadap materi yang 

diajarkan akan lebih mendalam. Sehingga hasil belajar siswa akan meningkat. 

Keberhasilan dalam penyampaian materi pelajaran memang dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. yakni dari pihak guru, siswa maupun srtategi yang 

digunakan. Penerapan srtategi pun haruslah disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan dan juga karakteristik siswa serta guru. Penerapan srtategi 

pemecahan masalah pada penelitian ini memang sudah meliputi hal-hal tersebut. 

yakni pemilihan materi masalah sosial di lingkungan setempat sebagai materi 

yang berbasis masalah. Kemudian karakteristik siswa pada usia kelas IV sekolah 

dasar juga sudah mulai mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah 

secara berkelompok. Kondisi guru juga dianggap mampu melakukan srtategi 

pemecahan masalah. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemecahan masalah adalah 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis, analitis, sistematis dan logis untuk 

menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris 

dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa minat dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 2 

Taskombang tahun ajaran 2012/2013 dapat meningkat melalui penerapan srtategi 

pemecahan masalah. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Wina Sanjaya 
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(2007:218-219)  yang mengatakan bahwa keunggulan strategi ini adalah adanya 

pemecahan masalah yang merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami 

isi pelajaran serta membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya 

dan bertanggungjawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Sehingga setiap 

siswa mendapat kesempatan sama untuk mendapatkan nilai maksimum sehingga 

dapat meningkatkan minat dan hasil belajar 

  

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa strategi pemecahan masalah yang diterapkan terbukti dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri 2 Taskombang tahun ajaran 2012/2013. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kondisi awal  keterampilan mengerjakan PR, menjawab pertanyaan dan 

mengajukan pertanyaan masih rendah. Berdasarkan hasil nilai ulangan 

diperoleh data belajar siswa pada mata pelajaran IPS dalam kategori rendah. 

Nilai rata-rata pelajaran IPS  yang mencapai KKM  berjumlah 8 siswa (40%). 

 Pada kondisi awal proses pembelajaran masih  menggunakan  metode 

monoton ceramah tanpa adanya inovasi pembelajaran. Kemudian dilakukan 

tindakan pada siklus I menggunakan strategi  pemecahan masalah dengan 

pembentukan empat kelompok dan diberikan empat permasalahan berbeda 

yang harus dipecahkan pada masing-masing kelompok, akhirnya minat dan 

hasil  belajar siswa siklus I meningkat. Untuk lebih meyakinkan bahwa 

strategi pemecahan masalah benar-benar dapat meningkatkan minat dan hasil 

belajar siswa maka dilakukanlah siklus II dengan perbaikan dari refleksi pada 

siklus I dengan menyamakan permasalahan pada setiap kelompok dan lebih 

mengaktifkan siswa dalam diskusi akhirnya diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Prosentase siswa yang mengerjakan PR mengalami peningkatan dari pra 

siklus 60% (12) , Siklus I 75% (15) dan pada siklus II 100% (20).  

2. Prosentase siswa yang mampu menjawab pertanyaan mengalami 

peningkatan dari pra siklus 40% (8), siklus I 65% (13) dan pada siklus II 

90% (18).  
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3. Prosentase siswa yang mengajukan pertanyaan meningkat dari pras siklus 

35% (7), siklus I 50% (10) dan siklus II 80% (16).  

4. Prosentase hasil belajar siswa yang mencapai KKM (65) juga mengalami 

peningkatan yaitu dari pra siklus 40% (8), siklus I 60% (12) dan pada 

siklus II 85% (17).   
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