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ABSTRAK 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SDN 130 Batununggal 

Sekelimus dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam penelitian 

ini peneliti mengambil Subtema Subtema Kebersamaan dalam Keberagaman 

dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri. Objek penelitiannya adalah 

peserta didik kelas IV C SDN 130 Batununggal Sekelimus dengan jumlah peserta 

didik 23 yang terdiri atas 15 laki- laki dan 8 perempuan. Instrument penelitian yang 

dipakai berupa tes peningkatan hasil belajar  yang terdiri dari aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor, diantaranya lembar pretest dan posttes, lembar keterampilan. 

Pengolahan dan pengumpulan data berdasarkan data yang didapatkan pada 

instrument tersebut. Hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dengan 

objek peserta didik kelas IV C  dengan model pangatikan inkuiri untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dari setiap siklusnya. Penelitian ini dilaksanakan 

3 siklus dimana setiap siklusnya terdiri dari 2 pembelajaran. Adapun hasil yang 

diperoleh peneliti dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) siklus I memperoleh persentase 68%, siklus II 

71,5%% dan siklus III 87%. selanjutnya data pelaksanaan pembelajaran siklus I 

mendapatkan persentase 64%, siklus II 70%, dan silklus III 83%. Adapun nilai hasil 

belajar pada ranah kognitif siklus I mendapatkan persentase 60%, siklus II 61%, 

siklus III 82%. Pada ranah afektif peduli siklus I mendapatkan persentase 65%, 

siklus II 70% dan siklus III 81,5%, ranah afektif santun siklus I memperoleh 

persentase 56%, siklus II 70% dan siklus III 80%. Ranah psikomotor siklus I 

sebesar 30%, siklus II 70% dan siklus III 86%. Berdasarkan  hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada subtema kebersamaan dalam keberagaman 

di kelas IV C SDN 130 Batununggal Sekelimus. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

meningkatnya hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. Dengan demikian, 

penggunaan model pembelajaran inkuiri dapat dijadikan salah satu model 

pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran tematik.  
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