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ABSTRAK 

SYAHIRA DANA NASUTION. NIM: 1143311066. Meningkatkan Aktivitas 

Belajar Siswa dengan Model Pembelajaran Inkuiri pada Mata Pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Kelas V-A SD Negeri 101775 Sampali T.A 

2018/2018. Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar, Program 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Medan. 

 

Pembelajaran IPA hendaknya melibatkan siswa aktif secara langsung dalam 

pembelajaran agar pengetahuan IPA yang dipelajari akan terus diingat siswa  

dan pembelajaran IPA menjadi menyenangkan yang berdampak langsung pada 

motivasi dan hasil belajar siswa. Namun, berdasarkan hasil pengamatan peneliti 

di kelas V-A SD Negeri 101775 Sampali T.A 2017/2018, guru  kurang mampu 

dalam menerapkan gaya belajar IPA yang mengajak siswa aktif dalam 

pembelajaran. Model pembelajaran Inkuiri merupakan sebuah model yang dikira 

mampu meningkatkan aktivitas siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana peningkatanaktivitas belajar siswa dengan model 

pembelajaran Inkuiri pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

subjek seluruh siswa kelas V-A SD Negeri 101775 Sampali T.A 2017/2018 yang 

berjumlah 31 siswa. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah 

dengan menggunakan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa sekaligus 

penyebaran angket aktivitas belajar kepada siswa. 

Dengan melakukan pengamatan aktivitas belajar siswa, pada Siklus I 

Pertemuan 1 terdapat 9 orang siswa yang aktif dengan persentase 32,26%. Pada 

Siklus I Pertemuan 2 terdapat 16 orang siswa yang aktif dengan persentase 

51,61%. Selanjutnya, terjadi peningkatan yang baik pada Siklus II Pertemuan 1 

terdapat 25 orang siswa yang aktif dengan persentase 80,65% dan pada Siklus II 

Pertemuan 2 menjadi 90,32% dengan banyak siswa yang aktif yaitu 28 orang 

siswa. Sedangkan hasil penyebaran angket menunjukkan pada Siklus I, terdapat 

16 orang siswa yang tergolong aktif dengan persentase 51,61%, lalu pada Siklus 

II naik menjadi 28 orang siswa dengan persentase 90,32%. Dari hasil tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini berhasil. 
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