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Penelitian ini berawal dari kenyataan di lapangan bahwa pembelajaran yang 
dilaksanakan oleh guru masih secara konvensional, dimana guru selalu menjadi pusat 
pembelajaran sehingga hasil belajar IPA siswa belum sesuai dengan yang diharapkan. 
Oleh sebab itu dilakukan tindakan dengan menggunakan metode konstruktivisme 
yang menjadikan siswa pusat pembelajaran itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperbaiki proses pembelajaran IPA di kelas sehingga dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA di kelas IV SD Negeri 10 Batang Anai. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif.dan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 
Pengumpulan data dilaksanakan dengan lembaran observasi,tes hasil belajar, dan 
lembar pengamatan. Prosedur penelitian terdiri dari: tahap perencanaan, tahap 
pelaksanaan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi.                 

Dari hasil penelitian terlihat bahwa dengan menggunakan pendekatan 
konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa di kelas IV SD Negeri 
10 Batang Anai. Pada siklus I pertemuan 1 penilaian RPP 82,14%, Nilai observasi 
aspek guru 78,5%, Nilai aspek siswa 78,5%. Pada siklus I pertenuan 2  penilaian RPP 
89,2%, Nilai aspek guru 85,7%, Nilai aspek siswa 89,2%. Dari hasil belajar siswa 
pada siklus I pertemuan 1 rata-rata nilai aspek afektif 68,  aspek psikomotor 68,9, dan 
aspek kognitif diperoleh nilai dengan rata-rata 67. Pada siklus I pertemuan 2 rata- rata 
hasil belajar aspek afektif 77, aspek psikomotor 76, dan aspek kognitif 76. Pada 
siklus II pertemuana 1 terjadi peningkatan penilaian RPP 96%, Nilai aspek guru 
89,2%, Nilai aspek siswa 92,8%, sedangkan hasil belajar siswa pada  penilaian aspek 
afektif dengan nilai rata-rata  82, serta pada aspek psikomotor 80, dan pada aspek 
kognitif 79, dan siklus II pertemuan 2 penilaian RPP 96%, Nilai aspek guru 92%, 
nilai aspek siswa 96%, sedangkan hasil belajar penilaian aspek afektif 83, aspek 
psikomotor 82, dan aspek konitif 84 Dengan demikian penelitian dengan 
menggunakan Pendekatan Konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar IPA 
siswa kelas IV SD Negeri 10 Batang Anai. 
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