
ABSTRAK 

 
YULINDA PURNAMA SARI. NIM 108313409. Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Induktif 

Mata Pelajaran IPA Kelas IV SD. Negeri 101770 Tembung Tahun 

Ajaran  2012/2013 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa bila 

Model Pembelajaran Induktif  diterapkan pada Materi Sifat - Sifat Benda di kelas 

IV SD Negeri 101770 Tembung Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 101770 

Tembung yang berjumlah 20 orang. Objek dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar, dalam pembelajaran yang menggunakan  Model Pembelajaran Induktif 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data adalah tes dan lembar 

observasi. Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa, observasi 

digunakan untuk melihat aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung yang 

menggunakan  Model Pembelajaran Induktif 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini terdiri dari 

2 siklus, Siklus I dan Siklus II masing-masing memiliki dua pertemuan. Pada 

setiap pertemuan peneliti melakukan tes hasil belajar terhadap siswa untuk 

mengetahui tingkat ketuntasan belajar siswa. Dari hasil analisis data pada pre test  

diperoleh 3 orang siswa mendapat nilai 80 ( 15 % ) kategori tinggi ( tuntas ), 1 

orang siswa mnedapat nilai 70  ( 5 % ) kategori sedang ( tuntas ) dan 16 orang 

siswa lagi ( 80 % ) mendapat nilai 10 ada 3 orang, 20 ada 2 orang, 30 ada 4 orang, 

40 ada 3 orang termasuk kategori rendah ( tidak tuntas ), dengan nilai rata – rata 

45. Dari hasil analisis data pada siklus I diperoleh 11 orang siswa ( 55%) telah 

mencapai tingkat ketuntasan belajar denga nilai 70 ada 3 orang, 80 ada 4 orang, 

90 ada 1 orang, dan 9 orang siswa ( 45 % ) belum mencapai tingkat ketuntasan 

belajar yaitu dengan nilai 30 ada 2 orang, 40 ada 3 orang, 50 ada 2 orang, 60 ada 3 

orang, dengan nilai rata – rata 61. Sedangkan hasil tes pada siklus II diperoleh 18 

orang siswa ( 90 % ) telah mencapai tingkat ketuntasan belajar dengan nilai 70 

ada 7 orang, 80 ada 7 orang, nilai 90 ada 4 orang, dan 2 orang siswa ( 10 % ) 

belum mencapai tingkat ketuntasan belajar yaitu dengan nilai 50 ada 1 orag, 60 

ada 1 orang, dengan nilai rata – rata 76. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan Model 

Pembelajaran Induktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 

101770 Tembung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan Model Pembelajaran Induktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi sifat - sifat benda. 

 

 


