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ABSTRAK 

Berdasarkan pengamatan peneliti dan setelah melakukan pembelajaran di 
kelas IV SDN 007 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, pembelajaran IPA 
belum menggunakan pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran, termasuk 

pendekatan Konstruktivis. Hal ini menyebabkan siswa tidak dapat menyelesaikan 
masalah yang dihadapinya, disamping itu minat dan hasil  belajar siswa menurun. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini 
adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar. 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SDN 007 Teluk 
Binjai Kecamatan Dumai Timur. Data penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan tes, observasi, wawancara dan catatan lapangan. 
Dari analisis penelitian siklus I nilai rata-rata kelas baru mencapai 6,96 

dengan nilai tertinggi 8,75 dan 17 siswa mendapat nilai dibawah nilai 7 dari 40 

orang jumlah siswa. Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi pada siklus I 
yang diperoleh, maka direncanakan untuk melakukan perbaikan pada 

pembelajaran berikutnya atau selama proses pembelajaran pada siklus II. Pada 
siklus II nantinya guru memperhatikan kekurangan-kekurangan selama proses 
pembelajaran pada siklus I dan memperbaikinya pada siklus II. 

Dari analisis penelitian siklus II nilai rata-rata kelas sudah  mencapai 7,48 
dan hanya 7 orang siswa yang mendapat nilai di bawah nilai 7. Berdasarkan hasil 

pengamatan siklus II yang diperoleh, maka  hasil tindakan pada siklus II ini sudah 
mencapai target yang diinginkan dan peneliti sudah berhasil dalam usaha 
meningkatkan hasil belajar IPA kelas IV Sekolah Dasar Negeri 007 Teluk Binjai 

dengan menerapkan pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran. Dengan 
demikian dapat disimpulkan pada penelitian tindakan ini pendekatan konstruktivis 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa. 
 
Kata kunci: konstruktivis, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendekatan pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk membuat 
siswa terlibat aktif dan berminat dalam mengikuti pembelajaran. Demikian juga 

dengan pembelajaran, guru selalu berusaha memilih pendekatan pembelajaran 
yang tepat dan dipandang lebih efektif daripada pendekatan lain.  
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Tugas guru dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 
konstruktivis adalah membantu agar siswa mampu membangun pengetahuannya 
sesuai dengan situasi konkrit, sehingga hasil pembelajaran dapat ditingkatkan. 

Pada saat ini kemampuan siswa SD untuk menerapkan IPA di lingkungannya 
sehari-hari tergolong rendah.  

Kenyataan dilapangan yang penulis amati khususnya dalam pembelajaran 
IPA di kelas IV SDN 007 Teluk Binjai, guru belum sepenuhnya melibatkan siswa 
secara aktif. Hal ini disebabkan keterbatasan alat peraga dan kurangnya variasi 

penerapan metode maupun pendekatan pembelajaran, guru lebih cenderung 
menggunakan pendekatan konvensional. Siswa dalam pembelajaran belum 

dijadikan subjek belajar, kebanyakan siswa menerima materi yang disampaikan 
guru berupa hafalan. Hal ini menyebabkan rendahnya hasil belajar yang diperoleh 
siswa, adapun nilai rata-rata hasil belajar IPA semester I dengan pendekatan dan 

metode yang biasa digunakan guru mencapai 6,5 yang merupakan nilai rata-rata 
terendah dibandingkan dengan bidang studi lain. Berdasarkan permasalahan di atas 

penulis tertarik untuk mengembangkan penerapan pendekatan konstruktivis 
melalui suatu penelitian tindakan dengan judul “Penerapan Pendekatan 
Konstruktivis untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran IPA di 

Kelas IV SD Negeri 007 Teluk Binjai”. 
 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pendekatan 

konstruktivis untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 007 
Teluk Binjai.  

 

Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka secara umum tujuan 

penelitian ini adalah mengembangkan cara pembelajaran IPA dengan penerapan 
pendekatan konstruktivis untuk meningkatkan hasil belajar IPA bagi siswa kelas 

IV SDN 007 Teluk Binjai. 
 

Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 
pembelajaran di sekolah dasar khususnya pembelajaran IPA dengan penerapan 

pendekatan konstruktivis.  
 

KAJIAN PUSTAKA  

Pendekatan Konstruktivis 

Pendekatan konstruktivis merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

menganut paham konstruktivisme yang menganggap bahwa suatu pembelajaran 
dimulai dengan membangun pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Berdasarkan 
pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

konstruktivis merupakan suatu pendekatan yang bersifat membangun pengetahuan 
siswa dengan mengaitkan ilmu yang sudah ada pada siswa dengan ilmu baru yang 
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pada prosesnya siswa lebih banyak aktif untuk menemukan sendiri ilmu tersebut, 
guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator. 
 

Ciri-ciri Pembelajaran Konstruktivis 

Ciri-ciri pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis menurut Noraziah 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis dapat 
melibatkan siswa secara aktif, karena siswa membina pengetahuan mengikuti 
pengalamannya dan diberi peluang untuk membentuk kemahiran pengetahuan 

serta kegunaan di masa depan. 
Selain ciri-ciri pembelajaran konstruktivis yang dikemukakan oleh Noraziah, 

Driver dan Oldham (dalam Paul, 2007:54) juga menyatakan beberapa ciri-ciri 
pembelajaran konstruktivis antara lain: (1) orientasi, (2) elicitasi, (3) retrukturisasi 
ide yang terdiri dari klarifikasi ide, membangun ide yang baru, mengevaluasi ide 

baru dengan eksperimen, (4) penggunaan ide dalam banyak situasi, (5) review. 
 

Langkah-langkah Pembelajaran Konstruktivis 

Langkah- langkah penerapan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis 
menurut Nurhadi (2003:39) adalah: 1) pengaktifan pengetahuan yang sudah ada 

(activating knowledge), 2) pemerolehan pengetahuan baru (acquiring knowledge),  
3) pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), 4) menerapkan 

pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh (applying knowledge), 5) Melakukan 
refleksi (reflecting on knowledge). 

 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Menurut Depdiknas (2006:484) menyatakan bahwa “IPA berhubungan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan 
hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-
konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan”.  

Tujuan utama dari pengajaran IPA pada lingkungan SD adalah agar siswa 
memahami pengertian IPA yang saling berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

serta memahami lingkungan alam, lingkungan fisik, dan mampu menerapkan 
metode ilmiah yang sederhana dan bersikap ilmiah dalam memecahkan masalah 
yang dihadapi dengan menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.  

 
Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menentukan 
tingkat keberhasilan siswa dalam memahami konsep waktu belajar. Apabila telah 
terjadi perubahan tingkah laku pada diri seseorang, maka seseorang dapat 

dikatakan telah berhasil dalam belajar, sebagaimana dikemukakan oleh Oemar 
(2008:2) yaitu ”hasil belajar adalah tingkah laku yang timbul, misalnya dari tidak 

tahu menjadi tahu, timbulnya pertanyaan baru, perubahan dalam tahap kebiasaan 
keterampilan, kesanggupan menghargai, perkembangan sifat sosial, emosional, 
dan pertumbuhan jasmani”.  

Hasil belajar siswa juga dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam 
mengingat pelajaran yang telah disampaikan oleh guru selama proses 

pembelajaran dan bagaimana siswa tersebut dapat menerapkannya dalam 
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kehidupan. Siswa mampu memecahkan masalah yang timbul sesuai dengan apa 
yang telah dipelajarinya. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Ngalim (1996:18) 
“hasil belajar siswa dapat ditinjau dari beberapa aspek kognitif yaitu kemampuan 

siswa dalam pengetahuan (ingatan), pemahaman, penerapan (aplikasi), analisis, 
sintesis, dan evaluasi”.  

 

Penerapan Pendekatan Konstruktivis dalam Pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA di kelas IV sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan 

penerapan pendekatan konstruktivis melalui metode kerja kelompok. Pembelajaran 
dimulai dengan penyampaian topik yang akan dibahas. Langkah pertama, siswa 

didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan 
dibahas. Bila perlu, guru memancing dengan pertanyaan problematis tentang 
fenomena yang sering dijumpai sehari-hari oleh siswa dan mengaitkannya dengan 

konsep yang akan dibahas. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk 
mengkomunikasikan dan mengilustrasikan pemahamannya tentang konsep 

tersebut. 
Langkah kedua dari pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis adalah 

siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui 

pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan 
yang dirancang oleh guru berupa Lembar Kerja Siswa (LKS). Pada tahap ini rasa 

keingintahuan siswa akan terpenuhi tentang fenomena dalam lingkungannya.  
Langkah ketiga siswa memikirkan penjelasan dan solusi yang didasarkan 

pada hasil observasi, ditambah dengan penguatan guru. Selanjutnya siswa 

membangun pengetahuan baru tentang konsep yang sedang dipelajari.  
Langkah keempat, guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang 

memungkinkan siswa dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik 
melalui kegiatan maupun melalui pemunculan masalah-masalah yang berkaitan 
dengan isu- isu dalam lingkungan siswa. 

Akhir dari kegiatan ini siswa dapat menerapkan pengetahuan dan 
pengalaman yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat menjaga 

lingkungan tempat tinggalnya karena siswa menemukan apa yang telah 
dipelajarinya ada manfaatnya bagi lingkungan sebagai refleksi dari kegiatan pada 
pendekatan konstruktivis. 

Pendekatan konstruktivis cocok digunakan dalam pembelajaran IPA di 
sekolah dasar, karena pada dasarnya prinsip pendekatan konstruktivis sama dengan 

prinsip IPA yaitu mewujudkan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. 
Hasil belajar bukan semata-mata bergantung pada yang disajikan guru, melainkan 
dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai informasi yang diterima siswa dan 

bagaimana siswa dapat mengolah pemahaman yang telah dimiliki sebelumnya.  
Pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan konstruktivis dapat 

dilaksanakan dengan beberapa langkah yakni:  
1. Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada melalui pertanyaan tentang materi 

yang akan dibahas. Sifat pertanyaan untuk meninjau pengetahuan awal siswa 

terhadap materi. 
2. Pemerolehan pengetahuan baru, pada kegiatan ini siswa diberi kesempatan 

untuk menguji pengetahuan awalnya melalui percobaan, sehingga siswa dapat 
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mentransformasikan pengetahuan awalnya terhadap suatu materi dengan 
pengetahuan baru yang ditemukannya dalam percobaan.  

3. Pemahaman pengetahuan, pada tahap ini siswa diberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil percobaan dengan kelompok lain untuk mendapat 
tanggapan. Tanggapan yang diperoleh menambah pemahaman siswa terhadap 

pengetahuan baru yang diperolehnya.  
4. Menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh, pada kegiatan ini 

siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh 

dalam kehidupan sehari-hari. 
5. Refleksi, pada kegiatan ini siswa dapat mengaplikasikan kesimpulan dan 

pemecahan masalah yang didapatnya. Siswa diharapkan mampu 
mengaplikasikan kesimpulan tersebut dalam situasi yang berbeda. 

 

METODE PENELITIAN 

Peneliti mengadakan penelitian di SD Negeri 007 Teluk Binjai. Hasil belajar 

IPA siswa kelas IV SD Negeri 007 Teluk Binjai masih rendah dan siswa kurang 
aktif dalam pembelajaran. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 
Negeri 007 Teluk Binjai, yang berjumlah 40 orang, terdiri dari 23 orang siswa 

laki- laki dan 17 orang siswa perempuan. Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian 
selama 6 bulan, Januari s/d Juni 2015. terhitung dari waktu perencanaan sampai 

penulisan laporan hasil penelitian. Waktu untuk melaksanakan tindakan pada 
bulan April s/d Mei 2015, mulai dari siklus I sampai pada siklus II.  

Penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk meningkatkan proses 

pembelajaran IPA di kelas IV dengan pendekatan konstruktivis. Penelitian 
difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan 
karena pelaksanaan penelitian ini terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi 
normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada 

deskripsi secara alami, dan menuntut keterlibatan peneliti secara langsung di 
lapangan (Suharsimi, 2002:11) 

Penelitian ini merupakan pengembangan metode dan strategi pembelajaran. 
Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas (Class action 
research) yaitu suatu penelitian yang dikembangkan bersama-sama untuk peneliti 

dan decision maker tentang variabel yang dimanipulasikan dan dapat digunakan 
untuk melakukan perbaikan. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan jalan merancang, 
melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif 
dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar 

siswa dapat meningkat (Rustam, 2004:1).  
Data penelitian ini berupa hasil pengamatan, diskusi, dan dokumentasi dari 

setiap tindakan perbaikan pada pembelajaran IPA dengan pendekatan konstruktivis 
pada siswa kelas IV sekolah dasar terteliti. Sumber data penelitian adalah proses 
pembelajaran IPA dengan pendekatan konstruktivis di kelas IV SDN 007 Teluk 

Binjai yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 
kegiatan evaluasi, prilaku guru dan siswa sewaktu proses pembelajaran. Instrumen 

yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, dilakukan 
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melalui cara/teknik berikut ini: Observasi (pengamatan), Tes, Instrumen utama 
penelitian ini adalah guru kelas sebagai pengamat pembelajaran di kelas. Peneliti 
sebagai instrumen utama bertugas menyaring, menilai, menyimpulkan, dan 

memutuskan data yang digunakan. 
Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan Model 

Analisis Data Kualitatif yakni analisis data dimulai dengan menelaah sejak 
pengumpulan data sampai seluruh data terkumpul. Data tersebut direduksi 
berdasarkan masalah yang diteliti, diikuti penyajian data dan terakhir penyimpulan 

atau verifikasi. Tahap analisis yang demikian dilakukan berulang-ulang begitu data 
selesai dikumpulkan pada setiap tahap pengumpulan data dalam setiap tindakan. 

Analisis data dilakukan terhadap data yang telah direduksi baik data perencanaan, 
pelaksanaan, maupun data evaluasi. Analisis data dilakukan dengan cara terpisah-
pisah. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditemukan berbagai informasi yang spesifik 

dan terfokus pada berbagai informasi yang mendukung pembelajaran dan yang 
menghambat pembelajaran. Dengan demikian pengembangan dan perbaikan atas 

berbagai kekurangan dapat dilakukan tepat pada aspek yang bersangkutan. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Perencanaan  

Untuk mencapai tujuan tersebut maka rencana pembelajaran dibagi menjadi 
tiga tahap yaitu: 1) kegiatan awal/pembuka, 2) kegiatan inti, 3) kegiatan 
akhir/penutup. Ketiga tahap kegiatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait 

antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya.  
Kegiatan inti pembelajaran yaitu: 1) mengadakan tanya jawab tentang 

bencana alam yang terjadi akibat musim hujan, 2) bertanya jawab tentang 
pengertian erosi, abrasi, banjir, dan longsor, 3) guru mengumpulkan jawaban dari 
siswa, 4) guru memberikan pengantar tentang erosi, abrasi, banjir, dan longsor, 5) 

membagi siswa dalam delapan kelompok untuk melakukan percobaan proses 
terjadinya erosi dengan panduan LKS, 6) menugasi masing-masing kelompok 

untuk mendiskusikan hasil percobaan dan pengaruh erosi, abrasi, banjir, dan 
longsor terhadap daratan, 7) menugasi kelompok untuk mempresentasikan hasil 
diskusi ke depan kelas, 8) guru meminta kelompok lain untuk memberikan 

tanggapan terhadap kelompok yang sedang presentasi, 9) menugasi siswa untuk 
memperbaiki hasil diskusi berdasarkan tanggapan yang diberikan, 10) mengadakan 

tanya jawab tentang usaha siswa agar erosi, abrasi, banjir, dan longsor tidak terjadi 
di lingkungannya, 11) mengadakan tanya jawab dan arahan akan pentingnya 
menjaga lingkungan agar pengaruh erosi, abrasi, banjir, dan longsor tidak terlalu 

besar terhadap perubahan daratan.  
Kegiatan penutup yaitu: 1) bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran, 2) guru mengadakan evaluasi terhadap materi yang sudah dipelajari.  
Komponen akhir perencanaan pembelajaran pada siklus I adalah evaluasi proses 
dan evaluasi hasil. Evaluasi proses yang direncanakan adalah mengamati aktivitas 

siswa secara individu dan kelompok dalam melaksanakan kegiatan diskusi dan 
percobaan. Evaluasi hasil adalah melihat hasil perolehan siswa dalam menjawab 

pertanyaan secara individual.  
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Pelaksanaan  
Tahap ini diawali dengan membuka pelajaran berupa penyampaian tujuan 

pembelajaran dan tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa yaitu akan melakukan 

percobaan secara berkelompok tentang proses terjadinya erosi, mendiskusikan 
pengaruh erosi, abrasi, banjir, dan longsor terhadap daratan, dan melaporkan hasil 

diskusi ke depan kelas, siswa tampak serius dan tenang mendengarkan penjelasan 
guru.  

Pembelajaran dimulai dengan melakukan tanya jawab tentang bencana alam 

yang terjadi akibat musim hujan, beberapa orang siswa mengangkat tangannya 
karena ingin menjawab pertanyaan yang diajukan, peneliti selaku guru 

memberikan kesempatan secara bergiliran untuk menjawab pertanyaan tersebut. 
Lima orang siswa menjawab banjir, delapan orang siswa menjawab tanah longsor, 
dan ada beberapa orang siswa yang lainnya menjawab erosi dan abrasi.  

Selesai menyimpulkan pelajaran peneliti melanjutkan dengan mengadakan 
evaluasi terhadap materi yang telah dipelajari, dimana soal yang diberikan sama 

dengan soal waktu tes awal.  
Pengamatan 

Pengamatan dilakukan secara terus menerus mulai dari tindakan pertama 

sampai dengan tindakan berakhir. Pengamatan yang dilakukan pada satu tindakan 
dapat mempengaruhi penyusunan tindakan selanjutnya. Hasil observasi ini 

kemudian direfleksi untuk perencanaan tindakan berikutnya. Pengamatan 
dilakukan pada tahap evaluasi adalah dengan melihat hasil tes yang telah 
dikerjakan siswa, apakah sudah memenuhi kriteria keberhasilan dari evaluasi yang 

telah ditetapkan oleh peneliti dan guru kelas IV atau tidak.  
Hasil belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 007 Teluk Binjai yang 

diperoleh selama pembelajaran pada siklus I baru mencapai nilai rata-rata kelas 
6.96 dan masih banyak siswa yang mendapat nilai dibawah nilai 7 yaitu 17 orang 
dengan jumlah siswa keseluruhan 40 orang. Nilai tertinggi yang diraih siswa baru 

mencapai nilai 8.75.  
Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan guru 
kelas IV dan teman sejawat setiap pembelajaran berakhir.  Untuk memperoleh data 
tentang pelaksanaan siklus I dilakukan pengamatan, tes, dan pencatatan lapangan. 

Dari refleksi pada siklus I, disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran yang 
diharapkan pada siklus I belum tercapai dengan baik, dengan demikian didapatkan 

target perbaikan pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan 
konstruktivis, untuk itu perlu dilanjutkan dengan kegiatan pada siklus II, dengan 
memperhatikan kendala yang dihadapi pada siklus I. Untuk mengatasi masalah 

pembagian kelompok agar tidak banyak menghabiskan waktu,  hendaknya diatur 
sebelum pembelajaran berlangsung.  

 

Pembahasan 
Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. Berdasarkan catatan pada lembar observasi dan diskusi peneliti 
dengan pengamat, penyebab dari masih rendahnya hasil belajar siswa pada siklus I 

adalah kurangnya kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan terhadap 
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presentasi hasil diskusi, sehingga siswa kurang memahami materi yang telah 
dipelajarinya. Selain itu jumlah siswa yang banyak menyebabkan kegiatan siswa 
kurang terkontrol oleh guru. 

Hasil belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 007 Teluk Binjai yang 
diperoleh selama pembelajaran pada siklus I baru mencapai nilai rata-rata kelas 

6.96 dan masih banyak siswa yang mendapat nilai dibawah nilai 7 yaitu 17 orang 
dengan jumlah siswa keseluruhan 40 orang. Nilai tertinggi yang diraih siswa baru 
mencapai nilai 8.75. secara rinci hasil belajar siswa pada siklus I dapat dilihat pada 

lampiran 4. 
Nilai tes akhir masing-masing siswa dapat dirincikan sebagai berikut: 3 

orang mendapat nilai 8.75, 2 orang mendapat nilai 8.25, 5 orang mendapat nilai 8, 
2 orang mendapat nilai 7.75, 3 orang mendapat nilai 7.50, 8 orang mendapat nilai 
7, 1 orang mendapat nilai 6.75, 7 orang mendapat nilai 6.50, 2 orang mendapat 

nilai 6, 5 orang mendapat nilai 5.50, 1 orang mendapat nilai 5.25, 1 orang 
mendapat nilai 4.50. 

Adapun hasil belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 007 Teluk Binjai 
yang diperoleh selama pembelajaran pada siklus II telah mencapai nilai rata-rata 
kelas 7.48 dan siswa yang mendapat nilai di bawah nilai 7 hanya 7 orang dari 38 

siswa yang hadir waktu pembelajaran siklus II. Nilai tertinggi siswa sudah 
mencapai nilai 10. Uraian dari nilai tes akhir masing-masing siswa pada siklus II 

dapat dirincikan sebagai berikut: 1 orang mendapat nilai 10, 1 orang mendapat 
nilai 9.50, 1 orang mendapat nilai 8.75, 5 orang mendapat nilai 8.50, 6 orang 
mendapat nilai 8, 3 orang mendapat nilai 7.50, 1 orang mendapat nilai 7.25, 13 

orang mendapat nilai 7, 2 orang mendapat nilai 6.50, 1 orang mendapat nilai 6, 4 
orang mendapat nilai 5.50. 

Dari analisis penelitian siklus I nilai rata-rata kelas baru mencapai 6,96 
dengan nilai tertinggi 8,75 dan 17 siswa mendapat nilai dibawah nilai 7 dari 40 
orang jumlah siswa. Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi pada siklus I yang 

diperoleh, maka direncanakan untuk melakukan perbaikan pada pembelajaran 
berikutnya atau selama proses pembelajaran pada siklus II. Pada siklus II nantinya 

guru memperhatikan kekurangan-kekurangan selama proses pembelajaran pada 
siklus I dan memperbaikinya pada siklus II.  

Dari analisis penelitian siklus II nilai rata-rata kelas sudah  mencapai 7,48 

dan hanya 7 orang siswa yang mendapat nilai di bawah nilai 7. Berdasarkan hasil 
pengamatan siklus II yang diperoleh, maka  hasil tindakan pada siklus II ini sudah 

mencapai target yang diinginkan dan peneliti sudah berhasil dalam usaha 
meningkatkan hasil belajar IPA kelas IV Sekolah Dasar Negeri 007 Teluk Binjai 
dengan menerapkan pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari uraian yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan: 
1. Dalam membuat perencanaan pembelajaran IPA dengan penerapan pendekatan 

konstruktivis peneliti mengikuti langkah- langkah pendekatan konstruktivis dan 
menggunakan media serta metode pembelajaran untuk menciptakan aktivitas 

belajar yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2. Pelaksanaan pembelajaran IPA dengan penerapan pendekatan konstruktivis 
sesuai dengan langkah- langkah pembelajaran yang telah dirancang pada 
perencanaan yaitu kegiatan pembelajaran menurut langkah-langkah pendekatan 

konstruktivis. 
3. Penerapan pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN 

007 Teluk Binjai, dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang terlihat pada 
rata-rata hasil belajar siklus II lebih tinggi dari pada siklus I yaitu 6,96 
meningkat menjadi 7,48. Jadi pembelajaran IPA dengan penerapan pendekatan 

konstruktivis dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
 

Saran 

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian penerapan pendekatan konstruktivis 
dalam pembelajaran IPA kelas IV SD Negeri 007 Teluk Binjai maka dikemukakan 

saran sebagai berikut: 
1. Kepala sekolah hendaknya memotivasi guru untuk dapat menggunakan 

berbagai pendekatan dalam pembelajaran di sekolah, salah satunya adalah 
pendekatan konstruktivis dan memantau proses pelaksanaannya secara kontiniu.  

2. Guru hendaknya dapat menerapkan pendekatan konstruktivis sebagai alternatif 

pembelajaran IPA, dan juga dapat menggunakannya pada mata pelajaran yang 
lain. 

3. Guru dapat membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan langkah- langkah 
pendekatan konstruktivis agar pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. 

4. Sekolah melengkapi sarana dan prasarananya dengan penyediaan media 

pembelajaran yang memadai karena hal tersebut dapat membantu proses 
pembelajaran dengan baik, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
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