ABSTRAK

UPAYA PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA
MELALUI METODE DISKUSI PADA MATA PELAJARAN IPA
MATERI POKOK PENGARUH GAYA TERHADAP GERAK
BENDA DI KELAS IV SD NEGERI 5 TALANG
BANDAR LAMPUNG

Oleh
SAADIAH

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan aktivitas dan hasil belajar
melalui melalui metode diskusi bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 5
Talang Bandar Lampung.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang diterapkan dalam
tiga siklus, yang masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, dan refleksi. Metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan
teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode diskusi dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Peningkatan aktivitas siklus
pertama siswa yang aktif bertanya 58,53%, siklus kedua 63,41%, dan siklus ketiga
menjadi 70,73%. Peningkatan hasil belajar siswa siklus 1 siswa yang tuntas
mencapai 56,09%, pada siklus 2 siswa yang tuntas mencapai 70,73%, dan pada
siklus 3 siswa yang tuntas meningkat mencapai 87,80%.
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