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Masalah dalam penelitian ini adalah: rendahnya hasil belajar siswa kelas II SDN 

17 Telaga Biru dalam mata pelajaran IPA materi tentang sumber energi.Tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA 

melalui metode penemuan terbimbing.Teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah observasi dan tes kemampuans iswa.Teknik analisis 

data penelitian menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif deskriptif 

persentase.Berdasarkan data observasi awal hasil penilaian terhadap hasil belajar 

siswa adalah nilai rata-rata 54,5.Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 

dua siklus yaitu siklus 1 dan siklus 2 dilaksanakan dua kali pertemuan yang setiap 

siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Dari hasil refleksi pada setiap siklus baik nilai rata-rata maupun aktivitas 

siswa pada setiap siklus menunjukkan adanya peningkatan. Data analisis hasil 

belajar siswa pada evaluasi siklus I menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang 

dicapai adalah 67. Dari 20 siswa yang terdapat di kelasII SDN 17 Telaga Biru 

yang telah mencapai ketuntasan dalam belajar sebanyak 10 siswa atau 50%, 

sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 10 siswa atau 50%. Hasil analisis 

belajar siswa pada evaluasi akhir siklus II menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang 

dicapai oleh 20 siswa adalah 75 .Siswa yang telah mencapai ketuntasan sebanyak 

16 siswa atau 80% sedangkan yang belum tuntas dalam belajar sebanyak 4 siswa 

atau20%.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan metode penemuan terbimbing dapa tmeningkatkan hasil belajar 

siswa kelasII SDN 17Telaga Biru pada mata pelajaran IPA.Untuk itu disarankan 

agar guru lain dalam melakukan pembelajaran IPA dapat menggunakan metode 

penemuan terbimbing. 
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