
 

 

 

ABSTRAK 

 

PENGGUNAAN VCD INTERAKTIF UNTUK  

MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR  

MATEMATIKA SISWA PADA KELAS IV SD NEGERI 9 

METRO TIMUR TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
 

Oleh 

A R T I J A H 

 

Nilai rata-rata ulangan umum kelas IV SD Negeri 9 Metro Timur semester II 

tahun pelajaran 2008/2009 rendah yaitu baru mencapai rata-rata 59 sedangkan . 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan adalah 63. maka nilai 

tersebut masih dibawah dari yang diharapkan. Kurangnya aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menyebabkan belum 

tercapainya target keberhasilan siswa tuntas yang ingin dicapai. Oleh karena itu 

perlu upaya untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Variasi 

pembelajaran matematika juga perlu mengikuti paradigma dalam dunia 

pendidikan. Salah satu pembelajaran modern yang mengikuti perkembangan ilmu 

dan teknologi adalah pembelajaran dengan menggunakan multimedia, salah 

satunya menggunakan VCD interaktif. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan  hasil belajar 

matematika siswa kelas IV SD N 9 Metro Timur tahun pelajaran 2009/2010.  

Faktor yang diteliti adalah aktivitas dan hasil belajar siswa. Penelitian dilakukan 

dalam dua siklus. Kegiatan pada setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan,  

 



         A R T I J A H 

 

pengamatan dan refleksi. Data penelitian diperoleh melalui observasi, catatan 

lapangan dan tes. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, siklus 1 dan siklus 2 menunjukkan 100% siswa 

tergolong siswa aktif, dan adanya peningkatan aktivitas siswa. Hasil belajar siswa 

menunjukkan peningkatan siswa tuntas dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 18,18% 

yaitu dari 72,72% menjadi 90,90%. Berdasarkan indikator keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu persentase siswa aktif meningkat setiap siklusnya dan sekurang-

kurangnya persentase siswa tuntas mencapai 70% maka persentase aktivitas dan 

hasil belajar yang diperoleh sudah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan VCD interaktif dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas IV SD N 9 Metro 

Timur tahun pelajaran 2009/2010. Oleh karena itu disarankan kepada guru atau 

pihak yang berkepentingan dengan pembelajaran matematika untuk menerapkan 

pembelajaran menggunakan VCD interaktif sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran. Dan untuk meningkatkan meningkatkan efektivitas pembelajaran 

maka disarankan agar guru lebih membimbing siswa, dan memotivasi siswa lebih 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
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