
 

 

 

 

ABSTRAK  

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR IPA MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN PEER LESSONS PADA SISWA KELAS V  

DI SDN 2 KEBAGUSAN KECAMATAN GEDONGTATAAN  

KABUPATEN PESAWARAN 

 

Oleh 

 

LIS SELASMIATY  

 

Hasil ulangan para siswa dalam satu kelas pada umumnya berbeda-beda padahal 

mendapat pengajaran yang sama, dari guru yang sama, dan pada saat yang sama. 

Hal ini menjadi bukti, bahwa selama ini yang terjadi adalah belajar merupakan 

proses menyerap pengetahuan dari sumber pelajaran yaitu guru, yang disampaikan 

kepada siswa melalui ceramah di kelas. Melalui model pembelajaran peer lessons 

diharapkan dapat menciptakan situasi pengajaran yang menyenangkan serta 

mendukung bagi kelancaran proses belajar dan tercapainya prestasi belajar anak 

yang optimal. Selain itu, peserta didik bisa mendapatkan pandangan atau wawasan 

yang luas dalam memecahkan suatu permasalahan. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 

IPA siswa kelas V SDN 2 Kebagusan Kecamatan Gedongtataan dengan 

menggunakan model pembelajaran peer lessons. Subjek penelitian adalah siswa 

kelas V, pada Tahun Ajaran 2011/2012 semester ganjil dengan jumlah siswa 

sebanyak 32 orang, dengan komposisi 20 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran peer lesson dapat 

meningkatkan : (1) prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V di SDN 

2 Kebagusan Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran dengan hasil yang 

memuaskan, yang ditunjukkan dengan pencapaian ketuntasan dengan nilai yang 

memuaskan pada interval nilai 75 – 100, yaitu sebanyak 60,26% di siklus 

pertama, menurun sedikit menjadi 59,52% di siklus kedua, dan meningkat 

kembali menjadi 60,49% di siklus ketiga, dan (2) aktivitas siswa pada pelaksanaan 

pembelajaran IPA kelas V di SDN 2 Kebagusan Kecamatan Gedongtataan 

Kabupaten Pesawaran dengan persentase siswa aktif dari rata-rata 6,15% siswa 

sangat aktif di siklus pertama menjadi rata-rata 19,29% siswa sangat aktif di siklus 

kedua dan rata-rata 24,44% siswa sangat aktif di siklus ketiga. 

 

Kata kunci : model pembelajaran peer lessons, aktivitas, dan hasil belajar. 

 


