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Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 105289 Tembung T.A 2011/2012. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pendekatan yang dilakukan bertujuan 

untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia.  

Masalah dalam penelitian ini adalah: ” Apakah dengan menggunakan pendekatan 

partisipatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi peristiwa 
alam di kelas V SD Negeri 105289 Tembung T.A 2011/2012?. Penelitian ini bertujuan Untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatif 

pada mata pelajaran IPA materi peristiwa alam di kelas V SD Negeri 105289 Tembung 

Tahun Ajaran 2011/2012. 

Penelitian menggunakan desain PTK dengan tindakan menggunakan pendekatan 
partisipatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes dan observasi.   Prosedur 

tindakan kelas ini ditempuh dalam 2 siklus. Langkah-langkah setiap pembelajaran terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Cara pengambilan data dalam penelitian 

ini dengan mengumpulkan nilai pretes, Siklus I, Siklus II. Sebagai tolak ukur keberhasilannya 

adalah apabila hasil belajar siswa pada materi peristiwa alam meningkat, yaitu tingkat 
ketuntasan klasikal sebesar > 75. 

 

 Berdasarkan analisis data diperoleh pada saat awal tindakan diperoleh tingkat 

ketuntasan secara klasikal yaitu 4 orang (13,3%) sedangkan siswa yang belum mengalami 

ketuntasan sebanyak 26 orang siswa (87,33%). Pada siklus I tingkat ketuntasan hasil belajar 
secara klasikal yaitu 15 orang (50%) sedangkan jumlah siswa yang belum mengalami 

ketutasan sebanyak 15 orang siswa (50%). Selanjutnya pada siklus II diperoleh tingkat 

ketuntasan hasil belajar siswa semakin lebih meningkat yaitu  sebanyak 29 orang siswa 

(96,67%) sedangkan siswa yang belum mengalami ketuntasan sebanyak 1 orang siswa 

(3,3%). 
 

 Berdasarkan temuan dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan pendekatan partisipatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pada mata 

pelajaran IPA materi peristiwa alam di kelas V di SD Negeri 105289 Tembung Tahun Ajaran 

2011/2012.  
 

 

 

 

 

 

  


