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ABSTRAK 

 

ANDRIANI. NIM 108313023. Meningkatkan Hasil  Belajar Siswa Dengan 

Menggunakan  Metode Penemuan (Inquiry) Pada Materi Pokok Sumber 

Daya Alam di Kelas IV SD Melati Marelan TA 2011/2012. Skripsi. Jurusan 

PPSD, Program Studi PGSD. FIP-UNIMED Tahun 2012. 

 

  Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPA materi 

pokok Sumber Daya Alam di Kelas IV SD Melati Marelan TA 2011/2012. 

Rendah hasil belajar siswa disebabkan rendahnya minat siswa, guru kurang 

menggunakan strategi mengajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

siswa. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui “Untuk mengetahui apakah 

penerapan metode penemuan (inquiry) dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada  materi Pokok Sumber Daya Alam di SD Melati Marelan TA 2011/2012”. 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Melati Marelan yang 

berjumlah 30 orang siswa. Penelitian ini berlangsung dalam 2 siklus (siklus I dan 

siklus II). Sebelum itu peneliti melakukan pretest untuk mengembangkan siklus I. 

  

 Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa pada saat pretest dari 30 orang 

siswa yang memperoleh nilai sesuai dengan KKM sebesar nilai 65 sebanyak 4 

orang siswa 13% mendapat nilai tuntas dan yang belum mencapai KKM  

sebanyak 26 orang siswa 87%. Pada siklus I yang mendapat nilai sesuai dengan 

KKM sebanyak 18 orang siswa 60% dan yang belum mendapat nilai sesuai KKM 

sebanyak 12 orang siswa 40%. Pada siklus II yang mendapat nilai sesuai KKM 

sebanyak 28 orang siswa 93,3% dan yang belum mendapat nilai sesuai KKM 

sebanyak 2 orang siswa 6,7%. 

 

 Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 

penemuan (inquiry) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA materi Sumber Daya Alam di kelas IV SD Melati Marelan Tahun Ajaran 

2011/2012. Oleh karena itu guru perlu meningkatkan keterampilan mengajarnya 

dengan menggunakan metode inquiry sebagai salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

khususnya mataeri pokok Sumber Daya Alam. 

 

 


