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Ramadhani, 2013.  Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS 
Dengan Metode Problem Solving di Kelas IV SD Islam       
Unggul Terpadu Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung. 

 
Berdasarkan Pengamatan peneliti sekaligus sebagai guru kelas IV SD Islam 

Unggul Terpadu bahwa pada pembelajaran  IPS di kelas IV SD Islam Unggul 
Terpadu Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung kurang memuaskan.Hal ini 
disebabkan guru dalam pembelajaran IPS pada umumnya hanya menggunakan 
metode ceramah, sehingga siswa kurang termotivasi dalam belajar dan hasil 
belajar tidak memuaskan. Berawal dari kondisi ini maka dilakukanlah penelitian 
terhadap pembelajaran IPS  dengan menggunakan metode problem solving untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa Karena metode problem solving merupakan 
metode yang menuntut siswa lebih kreatif dalam menganalisa dari sebuah 
masalah. Penelitian bertujuan untuk merancang, melaksanakan, dan penilaian 
pembelajaran IPS dengan menggunakan metode problem solving. 

. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian tindakan kelas 
(PTK) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pelaksanaan 
pembelajaran dengan menggunakan metode problem solving ini dilaksanakan 
dengan 6 langkah yaitu: 1) Merumuskan masalah, 2) menganalisa masalah, 3) 
merumuskan hipotesis, 4) mengumpulkan data, 5) menguji hipotesis, 6) 
menentukan pilihan penyelesaian.  

dari setiap siklus yang dilaksanakan dalam penelitian ini terlihat 
peningkatan proses dan hasil belajar siswa. Dari segi perencanaan pada siklus 1 
baru terlaksana 68,33% dengan taraf keberhasilan cukup, sedangkan pada Hasil 
penelitian siklus 2 sudah meningkat menjadi 85,41% dengan taraf keberhasilan 
sangat baik. Pada pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 dari aspek guru 
terlaksana 70,83% atau taraf keberhasilan cukup dan dari aspek siswa terlaksana 
66,67% atau taraf keberhasilan cukup. Pada siklus 2 terjadi peningkatan yaitu dari 
aspek guru terlaksana 89,58% dengan taraf keberhasilan sangat baik dan dari 
aspek siswa terlaksana 87,49% dengan taraf keberhasilan sangat baik. Dari hasil 
belajar siswa, pada siklus 1 di peroleh nilai rata-rata siswa 68,42 dengan 
persentase siswa yang tuntas 50%. Pada siklus 2 terjadi peningkatan hasil belajar 
yaitu diperoleh nilai rata-rata 82,03 dengan persentase siswa yang tuntas 90%.  
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan metode problem solving 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas IV SD Islam Unggul Terpadu 
Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung.  
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