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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Kondisi Pra Siklus 

 Penelitian dilakukan di SDN Bringin Kecamatan Godong Kabupaten 

Grobogan. Sebelum melaksanakan penelitian, harus melakukan kegiatan pra 

siklus/observasi terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengetahui keadaan nyata 

kelas yang nantinya akan dijadikan tempat penelitian. Berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti pada hari rabr, 27 April 2016 didapatkan bahwa hasil 

belajar IPA siswa kelas 5 SDN Bringin masih rendah atau dibawah KKM yaitu 

66. Berikut merupakan hasil belajar IPA pra siklus: 

Tabel 4.1 

 Distrinbusi Hasil Belajar IPA berdasarkan Ketuntasan Pra Siklus 

Skor Ketuntasan Frekuensi 
Persentase 

(%) 

<66 Belum Tuntas 13 54,17 

>66 Tuntas 11 45,83 

Jumlah 24 100 

Sumber: Data Primer 

 Dari tabel diatas menunjukan bahwa variasi skor nilai ada 10 jenis. Skor 

tertinggi 88 yang dicapai oleh 1 (4,16%) siswa, sementara Skor terendah 44 

dicapai oleh 2 (8,33%) siswa. Siswa kelas V SDN Bringin yang mendapatkan skor 

≥ 66 hanya 11 (45,83%) siswa, sedangkan siswa yang belum tuntas atau siswa 

yang mendapatkan nilai ≤ 66 ada 13 (54,17%) siswa. Pernyataan tersebut dapat 

digambarkan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

 Grafik Garis Hasil Belajar IPA berdasarkan Skor terendah, tertinggi dan 

rata-rata Pra Siklus 

 Dari hasil observasi  yang dilakukan pada kelas 5 SDN Bringin 

menunjukan bahwa hasil belajar IPA belum memenuhi KKM. Rendahnya hasil 

belajar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: dalam proses 

pembelajaran,  guru menyampaikan meteri pelajaran belum menggunakan metode 

dan media yang kurang tepat, metode yang digunakan guru hanya ceramah saja, 

sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Dengan berbagai permasalahan 

tersebut maka perlu adanya model pembelajaran yang bervariasi dan inovatif, 

sehingga dapat melatih kerja sama antar siswa dan menyenangkan sehingga hasil 

belajar IPA kelas 5 SDN Bringin dapat meningkat. Pembelajaran yang dimaksud 

adalah pembelajaran menggunakan pendekatan discovery learning dengan media 

benda konkret  yang akan dilaksanakan dalam 2 siklus. 

Pelaksanaan tindakan merupakan deskripsi dari kegiatan pembelajaran dari 

awal sampai akhir pembelajaran serta deskripsi observasi kegiatan guru dan 

aktivitas siswa selama proses belajar mengajar. Pelaksanaan tindakan setiap siklus 

dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. Adapun tahapan yang dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 
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4.1.2 Diskripsi Siklus I 

 Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini berupa penelitian tindakan 

kelas. Pelaksanaan tindakan siklus I yaitu pada hari Rabu,27 April 2016 sampai 

dengan 28 April 2016. 

 Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu, 27 April 2016 pada jam 

pelajaran pertama dan kedua dengan alokasi waktu 2x35 menit. Sifat-sifat cahaya. 

Pada kegiatan awal, guru memulai dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, 

serta mengabsen kehadiran siswa. Kemudian guru menanyakan keadaan siswa dan 

kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran yang akan berlangsung. Guru dan siswa 

menyiapkan alat-alat belajar seperti buku paket, LKS, alat tulis, dan media 

pembelajaran yang akan digunakan. Setelah itu guru memberikan apersepsi 

dengan tanya jawab tentang “pada saat belajar tiba-tiba listrik dirumah padam, 

apakah kalian akan meneruskan belajar? mengapa?” guru sambil mengaitkan 

pertanyaan tersebut dengan materi yang akan disamapaikan. Guru kembali 

bertanya dengan lebih menjurus ke materi yang akan disamapikan “mengapa pada 

malam hari kita memerlukan penerangan?”. Guru memberi kesempatan masing-

masing siswa untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian guru dan siswa 

bersama-sama menyimpulkan, jawaban dari para siswa yang memberi pendapat. 

Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi.  

 Kegiatan inti dimulai dengan guru bertanya kepada siswa, “bagaimana 

cahaya yang kalian lihat? Apakah berbeda-beda?”. Guru bertanya kepada siswa 

agar siswa aktif agar siswa terpancing dan berfikir aktif untuk mengembangkan 

jawaban dari pertanyaan yang guru sampaikan. Kemudian guru menyampaikan 

topik pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya, siswa diminta untuk memperhatikan 

karena setelah penyampaian materi tersebut, siswa diminta untuk praktik secara 

kelompok. Setelah penyampaian materi guru meminta siswa secara bergantian 

dari depan sampai belakang untuk berhitung 1 sampai 5, siswa mendapat 

kelompok sesuai nomor yang telah disebutkan, yang menjadi teman satu 

kelompok adalah siswa yang nomornya sama. Hal ini bertujuan agar siswa tidak 

memilih teman yang disukai saja, sehingga melatih siswa agar tidak membeda-
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bedakan, bisa menerima kekurangan dan kelebihan siswa lainnya. Kemudian 

masing masing kelompok menjadi satu, sesuai tempat, alat peraga yang sudah 

disediakan dan guru memberi LKS untuk di isi, setelah semua lengkat siswa mulai 

melakukan percobaan secara langsung, siswa berkolaborasi dengan teman satu 

kelompoknya agar percobaan-pecobaan yang dilakukan berjalan dengan baik. 

 Setelah percobaan percobaan selesai, masing-masing kelompok maju 

kedepan untuk menyampaikan hasil percobaan yang telah dilakukan, secara 

bergantian dengan kelompok lainnya. Setelah semua kelompok sudah maju 

kedepan dan menyampaikan hasil diskusinya, guru memberi konfirmasi dari 

pendapat semua kelompok dan apabila siswa sudah jelas, guru dan siswa 

menyimpulkan secara bersama-sama. Pada kegiatan penutup, guru memberi 

kesempatan kepada siswa yang belum jelas tentang materi yang disampaikan. 

guru menutup pelajaran dengan memberikan refleksi, pesan moral, 

menyampaikan materi ajar yang akan disampaikan selanjudnya, dan memberi 

salam. 

 Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 28 April 2016 pada jam 

pelajaran pertama dan kedua dengan alokasi waktu 2x35 menit. Materi ajar pada 

pertemuan kedua adalah “Sifat-sifat Cahaya” Pada kegiatan awal, guru memulai 

dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, serta mengabsen kehadiran siswa. 

Kemudian guru menanyakan keadaan siswa dan kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran yang akan berlangsung. Guru dan siswa menyiapkan alat-alat belajar 

seperti buku paket, LKS, alat tulis, dan media pembelajaran yang akan digunakan. 

Setelah itu guru memberikan apersepsi dengan tanya jawab tentang “apakah 

pernah bermain cermin dibawah sinar matahari? Apa yang terjadi?”. Kemudian 

guru bertanya lagi, “apakah kalian pernah melihat cermin yang berbentuk tidak 

berpermukaan tidak rata?”. Kemudian guru mengaitkan apersepsi dengan materi 

ajar yang akan dilaksanakan. Setelah siswa siap untuk mengikuti proses 

pembelajaran, guru menjelaskan materi pelajaran secara garis besar dan 

menyampaikan tujuan pelajaran yang hendak dicapai. 

 Kegiatan inti dimulai dengan memberikan kesempatan siswa untuk 

kembali berkelompok sesuai pertemuan sebelumnya. Guru memulai menjelaskan 
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kembali kegiatan pembelajaran hari ini untuk mengamati benda atau barang-

barang nyata yang dipersiapkan oleh guru. Siswa diminta memperhatikan benda 

konkrit yang berkaitan dengan materi yaitu “Sifat-sifat Cahaya”. Kemudian siswa 

diminta berhitung kembali namun hitungan dimulai dari tempat siswa yang 

berbeda dari pertemuan pertama untuk menentukan kelompok yang selajudnya, 

agar kelompok yang didapat berbeda lagi. Setiap siswa didalam kelompok 

dituntut untuk berkonsentrasi. Siswa akan mengumpulkan informasi-informasi 

saat melakukan percobaan/praktik. Informasi tersebut berguna untuk mengerjakan 

LKS secara berkelompok. Setelah LKS diselesaikan, setiap kelompok maju 

kedepan untuk menyampaikan hasil diskusinya sampai semua kelompok maju, 

kemudian siswa kembali ke tempat duduk masing-masing dan siswa bersama guru 

menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apabila masih ada jawaban siswa yang 

kurang tepat, guru meluruskan jawaban siswa sehingga menjadi jelas dan benar.   

 Pada kegiatan penutup, guru melakukan refleksi memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang disampaikan. Setelah itu guru 

membagikan soal evaluasi dan meminta siswa untuk mengerjakan soal evaluasi 

secara individu untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai siswa. Setelah soal 

terselesaikan, guru menutup pelajaran dengan memberikan refleksi, pesan moral, 

menyampaikan materi ajar yang akan datang, dan memberi salam. 

 Selama penelitian berlangsung, sebagai observer mengamati kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung. Observer mengisi lembar observasi guru dan 

siswa sebagai berikut: (terlampir) 
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Tabel 4.2 

 Distribusi Aktifitas Tindakan Pendekatan  

Discovery Learning Guru dan Siswa Siklus I 

Siklus 

Objek 

yang 

Diamati 

 

T 

 

TT 
Jumlah 

T+TT 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Siklus I 
Guru 8 80 2 20 10 

Siswa 7 70 3 30 10 

Silus II 
Guru 10 100 0 0 10 

Siswa 10 100 0 0 10 

Sumber : Data Primer 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa penilaian observasi terhadap guru dan 

siswa mengalami peningkatan. Terjadi perbaikan dari pertemuan satu ke 

pertemuan yang kedua. Selama proses pembelajaran berlangsung masih terdapat 

kekurangan yang perlu diperbaiki pada siklus berikutnya. Di bawah ini merupakan 

tabel ketuntasan hasil belajar IPA siklus 1 dapat kita lihat sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Hasil Belajar IPA Berdasarkan Ketuntasan Belajar 

Skor Ketuntasan Frekuensi 
Persentase 

(%) 

<66 BT 7 29,17 

>66 T 17 70,83 

Jumlah 24 100 

Sumber : Data Primer 

Dari tabel diatas Siswa kelas 5 SDN Bringin yang mendapatkan Skor 

diatas KKM yaitu  ≥66 sebanyak 17 (70,83%) siswa, sementara siswa yang 

mendapatkan nilai dibawah KKM ada 7 (29,17%) siswa. 

 Dari tabel dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan siklus 1 

berlangsung dengan baik dan hasil belajar siswa meningkat dibandingkan hasil 

belajar pada kegiatan pra siklus tetapi masih ada 7 (29,17%) siswa yang belum 

tuntas, ketidak tuntasan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat 
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dilihat pada lembar observasi kinerja guru dan aktivitas siswa, seperti: Masih ada 

beberapa siswa yang tidak memperhatikan guru selama kegiatan pembelajaran, 

guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran, belum memberikan stimulus 

berupa pertanyaan sehingga masih ada beberapa siswa yang pasif, guru kurang 

dapat membimbing siswa dalam kerja kelompok sehingga diskusi kelompok 

masih gaduh. Dari permasalahan tersebut menyebabakan 7 siswa mendapatkan 

hasil belajar dibawah KKM ≤66. Untuk lebih jelasnya tentang hasil belajar IPA 

siswa kelas 5 SDN Bringin dapat dilihat pada diagram batang dibawah ini: 
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Gambar 4.2 

 Grafik Garis Hasil Belajar IPA Berdasarkan Skor Terendah, Tertinggi 

dan Rata-rata Siklus 1 

Tahap refleksi siklus I dilaksanakan setelah penelitian pada siklus I 

berakhir. Refleksi yang dilakukan terhadap penerapan pendekatan discovery 

learning pada mata pelajaran IPA kelas 5 SDN Bringin menunjukkan hasil yang 

cukup baik meskipun masih ada banyak kekurangan. Hasil refleksi pada siklus I 

adalah sebagai berikut: 

a) Siswa menjadi lebih bersemangat dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran. 

b) Siswa berani menjawab pertanyaan spontan dari guru meski jawabannya tidak 

selalu benar. 

c) Siswa mampu bekerjasama untuk mengerjakan tugas secara kelompok. 
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d) Siswa belum mampu mengerjakan tugas sesuai dengan langkah-langkah 

discovery learning. 

e) Guru belum menguasai pendekatan discovery learning secara menyeluruh. 

f) Hasil belajar siswa rata-rata kelas melebihi KKM, namun masih ada 7 anak 

yang belum mencapai KKM. 

4.1.3 Diskripsi Siklus II 

 Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini berupa penelitian tindakan 

kelas. Pelaksanaan tindakan siklus II yaitu pada hari Rabu, 4 Mei 2016 dengan 

hari Rabu, 11 April 2016. Pertemuan ini dilaksanakan pada jam pelajaran pertama 

dan kedua dengan alokasi waktu 2x35 menit. Materi ajar “Sifat-sifat Cahaya”. 

Pada kegiatan awal, guru memulai dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, 

serta mengabsen kehadiran siswa. Kemudian guru menanyakan keadaan siswa dan 

kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran yang akan berlangsung. Guru dan siswa 

menyiapkan alat-alat belajar seperti buku paket, LKS, alat tulis, dan media 

pembelajaran yang akan digunakan. Setelah itu guru memberikan apersepsi 

dengan tanya jawab tentang uang. “benda apa yang biasa digunakan oleh orang 

yang mengalami gangguan mata? Apa fungsinya”. Guru menjelaskan materi 

pelajaran secara garis besar dan menyampaikan tujuan pelajaran yang hendak 

dicapai. 

Kegiatan inti dimulai dengan memberikan kesempatan siswa untuk 

kembali berkelompok sesuai pertemuan sebelumnya. Guru memulai menjelaskan 

kembali kegiatan pembelajaran hari ini untuk mengamati benda konkrit atau benda 

nyata yang dipersiapkan oleh guru. Siswa diminta memperhatikan benda konkrit 

yang berkaitan dengan materi yaitu “Sifat-sifat Cahaya”. Kemudian siswa diminta 

berhitung kembali namun hitungan dimulai dari tempat siswa yang berbeda dari 

pertemuan pertama untuk menentukan kelompok yang selajutnya, agar kelompok 

yang didapat berbeda lagi. Setiap siswa didalam kelompok dituntut untuk 

berkonsentrasi. Siswa akan mengumpulkan informasi-informasi saat melakukan 

percobaan/praktik. Informasi tersebut berguna untuk mengerjakan LKS secara 
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berkelompok. Setelah LKS diselesaikan, setiap kelompok maju kedepan untuk 

menyampaikan hasil diskusinya sampai semua kelompok maju, kemudian siswa 

kembali ke tempat duduk masing-masing dan siswa bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran hari ini. Apabila masih ada jawaban siswa yang kurang tepat, guru 

meluruskan jawaban siswa sehingga menjadi jelas dan benar.  Pada kegiatan 

penutup, guru memberi kesempatan kepada siswa yang belum jelas tentang materi 

yang disampaikan. guru menutup pelajaran dengan memberikan refleksi, pesan 

moral, menyampaikan materi ajar yang akan disampaikan selanjudnya, dan 

memberi salam. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Mei 2016 pada jam 

pelajaran pertama dan kedua dengan alokasi waktu 2x35 menit. Materi ajar pada 

pertemuan kelima adalah Sifat-sifat “Cahaya”. Pada kegiatan awal, guru memulai 

dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, serta mengabsen kehadiran siswa. 

Kemudian guru menanyakan keadaan siswa dan kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran yang akan berlangsung. Guru dan siswa menyiapkan alat-alat belajar 

seperti buku paket, LKS, alat tulis, dan media pembelajaran yang akan digunakan. 

Setelah itu guru memberikan apersepsi dengan bertanya kepada siswa, “Ada 

berapa jenis kacamata untuk gannguan mata yang kalian tahu? Sebutkan fungsin 

dari kacamata itu?”. Setelah siswa mengerti, guru menjelaskan  

materi pelajaran secara garis besar dan menyampaikan tujuan pelajaran yang 

hendak dicapai. 

Kegiatan Inti, Guru bertanya kepada siswa agar siswa aktif agar siswa 

terpancing dan berfikir aktif untuk mengembangkan jawaban dari pertanyaan yang 

guru sampaikan. Kemudian guru menyampaikan materi, siswa diminta untuk 

memperhatikan karena setelah penyampaian materi tersebut, siswa diminta untuk 

praktik secara kelompok. Setelah penyampaian materi guru meminta siswa secara 

bergantian dari depan sampai belakang untuk berhitung 1 sampai 5, siswa 

mendapat kelompok sesuai nomor yang telah disebutkan, yang menjadi teman 

satu kelompok adalah siswa yang nomornya sama. Hal ini bertujuan agar siswa 

tidak memilih teman yang disukai saja, sehingga melatih siswa agar tidak 
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membeda-bedakan, bisa menerima kekurangan dan kelebihan siswa lainnya. 

Kemudian masing masing kelompok menjadi satu, sesuai tempat, alat peraga yang 

sudah disediakan dan guru memberi LKS untuk di isi, setelah semua lengkat 

siswa mulai melakukan percobaan secara langsung, siswa berkolaborasi dengan 

teman satu kelompoknya agar percobaan-pecobaan yang dilakukan berjalan 

dengan baik. Setelah percobaan percobaan selesai, masing-masing kelompok maju 

kedepan untuk menyampaikan hasil percobaan yang telah dilakukan, secara 

bergantian dengan kelompok lainnya. Setelah semua kelompok sudah maju 

kedepan dan menyampaikan hasil diskusinya, guru memberi konfirmasi dari 

pendapat semua kelompok dan apabila siswa sudah jelas, guru dan siswa 

menyimpulkan secara bersama-sama. 

Pada kegiatan penutup, guru melakukan refleksi dan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang disampaikan. Setelah itu guru 

membagikan soal evaluasi dan meminta siswa untuk mengerjakan soal evaluasi 

secara individu untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai siswa. Setelah soal 

terselesaikan, guru menutup pelajaran dengan memberikan refleksi, pesan moral, 

menyampaikan materi ajar yang akan datang, dan memberi salam. 

Selama penelitian berlangsung, observer mengamati kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung, observer mengisi lembar observasi guru dan 

siswa. Berikut adalah hasil observasi kinerja guru dan siswa: 

Tabel 4.4 

Distribusi Aktifitas Tindakan Pendekatan  

Discovery Learning Guru dan Siswa Siklus II 

Kegiatan 

Pengamatan 

Siklus 1 

Objek 

yang 

Diamati 

 

Terlaksana (T) 

 

Tidak Terlaksana 

(TT) Jumlah 

T+TT 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Pertemuan 

Pertama 

Guru 20 100 0 0 20 

Siswa 13 100 0         0 13 

Pertemuan 

Kedua 

Guru 20 100 0 0 20 

Siswa 13 100 0 0 13 

Sumber : Data Primer 
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 Dari tabel di atas, terlihat bahwa penilaian observasi terhadap guru dan 

siswa meningkat. Dari kegiatan siklus II ini guru sudah melakukan perbaikan dari 

kekurangan-kekurangan pada siklus sebelumnya. Perbaikan yang dilakukan oleh 

guru membuat hasil belajar siswa meningkat. Dibawah ini merupakan tabel 

distribusi hasil belajar IPA berdasarkan ketuntasan siklus II dapat kita lihat 

sebagai berikut:  

Tabel 4.5 

Distribusi Hasil Belajar IPA Berdasarkan Ketuntasan Siklus II 

Skor Ketuntasan Frekuensi 
Persentase 

(%) 

<66 Belum Tuntas 2 8,33 

>66 Tuntas 22 91,67 

Jumlah 24 100 

 

Dari tabel di atas, siswa kelas 5 SDN Bringin yang mendapatkan skor 

diatas KKM yaitu ≥66 sebanyak 22 (91,67%) siswa, sementara siswa yang 

mendapatkan skor dibawah KKM ada 2 (8,33%) siswa. disimpulkan bahwa pada 

kegiatan siklus II berlangsung dengan baik dan hasil belajar siswa meningkat 

dibandingkan hasil belajar pada kegiatan siklus 1, tetapi masih ada 2 (8,33%) 

siswa yang belum tuntas, ketidak tuntasan tersebut disebabkan oleh kedua siswa 

tersebut hiperaktif sehingga selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung 

siswa tersebut tidak bisa berkonsentrasi dan selalu membuat kegaduhan di dalam 

kelas. Ada pula seorang siswa yang memiliki masalah pribadi dirumah. Untuk 

lebih jelasnya tentang hasil ketuntasan belajar IPA siswa kelas 5 SDN Bringin 

dapat dilihat pada grafik garis dibawah ini: 
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Gambar 4.3  

Grafik Garis Hasil Belajar IPA Berdasarkan Skor Terendah, Tertinggi dan 

Rata-rata Siklus II 

 Tahap refleksi siklus II dilaksanakan setelah penelitian pada siklus II 

berakhir. Refleksi yang dilakukan peneliti terhadap penerapan pendekatan 

discovery learning pada mata pelajaran IPA kelas 5 SDN Bringin menunjukkan 

hasil yang baik meskipun masih ada beberapa kekurangan. Hasil refleksi pada 

siklus II adalah sebagai berikut: 

a) Siswa menjadi lebih bersemangat dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran. 

b) Siswa berani menjawab pertanyaan spontan dari guru. 

c) Siswa mampu bekerjasama untuk mengerjakan tugas secara kelompok. 

d) Siswa mampu mengerjakan tugas sesuai dengan langkah-langkah discovery 

learning. 

e) Guru dapat memahami pendekatan discovery learnng. 

f) Rata-rata hasil belajar siswa melebihi KKM. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil observasi sebelum penelitian siklus I di kelas 5 SDN 

Bringin, ditemukan bahwa hasil belajar IPA siswa belum memenuhi KKM. Hal 

ini disebabkan guru belum mampu menginovasi model pembelajaran dan belum 

mampu memahami karakteristik siswa yang memiliki kemampuan belajar 
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berbeda. Siswa cenderung mendengarkan ceramah dari guru dan mengerjakan 

LKS secara individu saja. Kegiatan mengerjakan tugas secara individu akan  

mematikan rasa kerjasama dan berbagi pengetahuan dengan temannya. Sedangkan 

metode ceramah menyebabkan kemampuan berfikir kritis siswa menjadi lemah. 

Siswa selalu diberi materi dan penjelasan secara langsung oleh guru, oleh sebab 

itu tentang materi yang disampaikan tidak sekuat apabila siswa menemukan 

sendiri dan memecahkan masalah yang dihadapinya.  Akibat dari pembelajaran 

yang monoton ini, kriteria ketuntasan minimal (KKM ≥ 66) hanya 11 siswa, 

sedangkan siswa yang belum mencapai KKM sebanyak 13 siswa. 

 Kesimpulan bahwa pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan 

discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA SDN Bringin Kecmatan 

Godong Kabupaten Grobogan. 

 Pada siklus I dengan menerapkan pendekatan  discovery learning, siswa 

mencapai KKM ≥ 66 sebanyak 17 siswa atau 70,83% dan sebanyak 7 siswa atau 

29,17% mendapat nilai di bawah KKM Pada siklus II dengan menerapkan 

Pendekatan discovery learning, siswa mencapai KKM ≥ 66 sebanyak 22 siswa 

atau 91,67% dan sebanyak 2 siswa atau 8,33% mendapat nilai di bawah KKM. 

Setelah melakukan evaluasi pada siklus II, ternyata masih ada 2 siswa yang belum 

mencapai KKM walaupun rata-rata kelas sudah mencapai KKM. Selanjutnya 

upaya untuk mengevaluasi ulang kedua siswa tersebut, namun hasilnya memang  

jauh dari KKM. Kemudian melakukan wawancara dengan siswa dan guru kelas 

guna mencari tahu sebab ketidaktuntasan siswa tersebut. Kedua siswa merupakan 

siswa yang memerlukan perhatian khusus. Mereka memiliki latar belakang 

keluarga yang kurang harmonis dan sikap anak yang hiper aktif sehingga 

mempengaruhi hasil belajar di sekolah. Selanjutnya memutuskan untuk 

menyerahkan hasil belajar siswa tersebut kepada wali kelas untuk diadakan home 

visit atau bimbingan khusus. 
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Tabel 4.6 

Perbandingan Hasil Belajar IPA Berdasarkan Ketuntasan Pra Siklus, Siklus 1 

dan Siklus II 

No 
Ketentusan 

KKM 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

1  ≥66 11 45,83 17 70,83 22 91,67 

2 <66 13 54,17 7 29,17 2 8,33 

        Jumlah 24 100 24 100 24 100 

Sumber: Data Primer 

Dari tabel diatas menyatakan bahwa hasil belajar pada pra siklus siswa 

kelas 5 SDN Bringin memperoleh ketuntasan mencapai 11 (45,83%) siswa dan 

siswa yang tidak tuntas sebanyak 13 (54,17%) siswa . Setelah guru menggunakan 

pendekatan  discovery learning hasil siklus I sudah meningkat meskipun belum 

optimal, siswa yang tuntas sebanyak 17 (70,83%) siswa, dan yang tidak tuntas 

sebanyak 7 (29,17%) siswa.  

Kemudian guru melanjutkan ke siklus II dan hasil belajar IPA siswa kelas 

5 SDN Bringin mencapai 22 (91,67%) siswa, sementara yang tidak tuntas 

sebanyak 2 (8,33%) siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik garis 

dibawah ini: 

 

 



47 
 

 
 

0

5

10

15

20

25

Pra Siklus Siklus I Siklus II

Pelaksanaan

 

Gambar 4.4.  

Grafik Garis Perbandingan Hasil Belajar IPA Berdasarkan 

Ketuntasan  Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus II 

 

Berdasarkan perolehan skor rata-rata siswa pada siklus I dan siklus II 

bahwa penerapan pendekatan discovery learning sebagai salah satu alternatif 

pendekatan pembelajaran yang memiliki keunggulan untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa. Peningkatan hasil belajar IPA dengan pendekatan pembelajaran 

discovery learning menunjukkan bahwa hasil belajar IPA siswa meningkat. 

Antusian belajar anak menjadi meningkat, semangat bekerja di dalam kelompok, 

dan kerjasama yang tinggi membuktikan bahwa pendekatan discovery learning 

berhasil meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Bringin Kecamatan 

Godong Kabupaten Grobogan. 


