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SD Negeri 067242 Medan Sunggal T.A 2016/2017. SKRIPSI FAKULTAS 

ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2016. 

 

Skripsi ini tentang meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

sains melalui metode belajar inkuiri terbimbing yang bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok sifat-sifat benda melalui 

penggunaan model pembelajaran inkuiri. Hipotesis yang diajukan adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri pada materi pokok sifat-sifat benda 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dikelas V SD Negeri 067242 Medan 

Sunggal T.A 2016/2017. 

Masalah dalam penelitian ini adalahmasih banyak ditemukan nilai hasil 

belajar siswa yang masih rendah atau berada di bawah nilai KKM yang telah 

ditentukan yaitu 65, salah satu yang ditemukan adalah di SD Negeri 067242 

Medan Sunggal dimana dari 32 orang siswa, hanya 14 orang siswa yang tuntas 

dan 18 orang siswa yang belum tuntas dan dapat dikatan masih jauh dari 

tercapainya ketuntasan klasikal. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 067242 Medan 

Sunggal yang berjumlah 32 orang. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas V SD Negeri 067242 Medan sunggal yang berjumlah 32 orang yang 

terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan.Penelitian ini menggunakan 

desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan dua siklus yang terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan observasi. 

Hasil penelitian pada siklus I, diperoleh hasil pengamatan/observasi dengan 

nilai rata-rata = 62,5 dengan ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 46,87 % 

atau 15 orang siswa yang telah tuntas dalam belajar dan 53,13 % atau 17 orang 

siswa yang belum tuntas dalam belajar. 

Hasil penelitian pada siklus II, diperoleh hasil pengamatan/observasi dengan 

nilai rata-rata meningkat menjadi 73,56 dan ketuntasan hasil belajar siswa secara 

klasikal diperoleh 87,5% atau sebanyak 28 orang siswa yang telah tuntas dalam 

belajar dan sebanyak 4 orang siswa yang belum tuntas atau 12,5%. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dipastikan 

bahwa ketuntasan klasikal telah tercapai dan hasil belajar yang telah diperoleh 

siswa berada dalam kategori baik dan dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pokok bahasan sifat-sifat benda di kelas V SD Negeri 067242 

Medan Sunggal Tahun Ajaran 2016/2017. 


