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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Kondisi Awal  Penelitian Prasiklus 

Penelitian ini di laksanakan di  SD Negeri Bringin 03  Kabupaten 

Semarang yang terledak di Desa Kroyo Kecamtan Bringin Kabupaten 

Semarang. Data Prasiklus  diperoleh dari data guru berdasarkan hasil 

pembelajaran IPA kelas 5 SD Negeri Bringin 03  Kabupaten Semarang 

semester II tahun pelajaran 2017/2018. Pembelajaran prasiklus 

menunjukkan bahwa belum ada suatu tindakan pembelajaran IPA 

menggunakan model Discovery Learning. Pembelajaran yang berlangsung 

masih secara konvensional belum melibatkan siswa secara aktif dalam 

kegiatan pembelajaran yang aktif mengenai materi yang akan diajarkan. 

Seperti pada saat proses belajar mengajar IPA mengenai materi sifat 

benda, guru dalam  proses pembelajaran masih menyampaikan materi 

secara ceramah dan mencatat. Guru tidak meminta siswa mencoba mencari 

tahu sendiri mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami siswa dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi sifat benda pada saat 

proses pembelajaran tersebut berlangsung. Siswa  hanya mendengarkan 

penjelasan dari guru saja kemudian mencatat apa yang guru sampaikan, 

sebenarnya guru dapat meminta siswa menceritakan kejadian sehari-hari 

seperti pada saat mereka sedang meminum es kemudian es itu dapat 

berubah menjadi air dengan sendirinya, memasak air kemudian saat air 

mendidih ada uap-uap air yang naik ke atas.  Informasi yang diperoleh 

siswa kebanyakan hanya dari ceramah yang disampaikan oleh guru dan 

dari hasil membaca buku pelajaran saja. Setelah selesai mendengarkan 

pemaparan guru dan membaca buku teks pelajaran, siswa langsung 

diminta untuk mengerjakan soal-soal yang terdapat pada buku pelajaran 
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tersebut. Ketika guru menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran 

perubahan sifat benda, hampir seluruh siswa tidak memperhatikan proses 

guru menyampaikan materi pembelajaran. Karena para siswa tidak 

dilibatkan dalam  membuat kesimpulan, hampir semua siswa diam, hanya 

mendengarkan penjelasan guru. Siswa tidak menanyakan hal-hal yang 

belum diketahui, pada akhir pembelajaran siswa langsung mengerjakan 

soal evaluasi dari guru. 

Sehingga siswa menjadi kurang tertarik dan antusias dalam proses 

belajar IPA, yang dapat berpengaruh pada hasil belajar IPA siswa menjadi 

kurang optimal. Terlihat pencapaian hasil belajar siswa pada ulangan 

harian masih rendah. Hasil belajar siswa  masih berada di bawah KKM 

yang ditentukan, yakni ≤ 65. Kondisi ini ditunjukkan secara rinci melalui 

tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 

Distribusi Hasil Belajar IPA Berdasarkan Skor Kriteria 

Ketuntasan Pra Siklus 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Tuntas 4 24 

2. TidakTuntas 13 76 

Jumlah 17 100 

Sumber: Data Sekunder 

 

Berdasarkan tabel 4.1, menunjukkan bahwa distribusi ketuntasan 

hasil belajar pra siklus hanya 4 siswa atau 24% yang mencapai ketuntasan. 

Sedangkan 13 siswa atau 76% masih dalam kategori tidak tuntas. Kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) telah ditetapkan yakni ≥ 65, maka akan 

dilakukan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). 

Hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 03 Kabupaten 

Semarang semester II tahun pelajaran 2017/2018 pra siklus dapat disajikan 

dalam bentuk diagram lingkaran pada gambar 4.1 halaman berikut. 
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Gambar 4.1 

Diagram Lingkaran Hasil Belajar IPA Berdasarkan Kriteria 

Ketuntasan Pra Siklus 

 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa hasil belajar IPA 

siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 03  Kabupaten Semarang semester II 

tahun pelajaran 2017/2018  pra siklus masih rendah dengan persentase 

ketuntasan pada kriteria tidak tuntas (76%) lebih besar dari kriteria tuntas 

(24%). 

Permasalahan pembelajaran masih terlihat dari skor minimum, skor 

maksimum, dan skor rata-rata kelas. Deskripsi skor secara rinci diuraikan 

melalui tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 

Deskripsi Skor Minimum, Skor Maksimum dan Skor Rata-Rata Hasil 

Belajar IPA Berdasarkan Skor Hasil Belajar Pra Siklus 

Deskripsi Skor 

Skor Minimum 35 

Skor Maksimum 75 

Skor Rata-rata 58,82 

Sumber: Data Sekunder  

Tuntas 
24% 

Tidak Tuntas 
76% 

Persentase Ketuntasan Hasil 

Belajar 
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Berdasarkan tabel 4.2 masih terlihat bahwa skor rata-rata yang 

diperoleh siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 03  Kabupaten Semarang 

semester II tahun pelajaran 2017/2018 pra siklus berada di bawah KKM ≥ 

65. Pengukuran hasil belajar diperoleh dari pengukuran tes saja. Skor 

minimum yang dicapai sebesar 35, skor maksimum sebesar 75, dan skor 

rata-rata 58,82. Dari tabel 4.2, nampak jelas, bahwa angka perolehan hasil 

belajar IPA siswa pada pra siklus yang berupa skor minimum, skor 

maksimum dan skor rata-rata, masih di bawah KKM ≥ 65. Kondisi hasil 

belajar siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 03  Kabupaten Semarang 

semester II tahun pelajaran 2017/2018 pra siklus ini, menimbulkan 

permasalahan belajar, sehingga perlu diupayakan perbaikan pembelajaran, 

melalui peningkatan hasil belajar dan melalui pelaksanaan tindakan 

pembelajaran menggunakan model Discovery Learning. 

Hasil belajar apabila ditinjau dari ketuntasan belajar, maka skor 

yang ditunjukkan oleh tabel 4.2 yakni skor minimum, skor maksimum dan 

skor rata-rata (semua skor) berada di bawah 65 (angka minimal untuk 

ketuntasan), sehingga hasil belajar berdasarkan ketuntasan belajar pada pra 

siklus 76% siswa kelas 5 tidak tuntas dalam belajar. Demikian pula, dalam 

tabel 4.1 tentang rata-rata, diperoleh hasil belajar dengan skor 58,82, 

adalah skor di bawah KKM, maka  ketuntasan belajar siswa kelas 5  

sebesar 76%  tidak tuntas dalam belajar.  

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus 1 

a. Perencanaan 

Penelitian siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 3 dan 5 April 2018 di 

SD Negeri Bringin 03 Kabupaten Semarang. Dalam tahap perencanaan 

tindakan, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah 

pembelajaran. Dari hasil identifikasi, kemudian dilakukan analisis 

terhadap hasil identifikasi permasalahan yang ada pada siswa kelas 5 SD 

Negeri Bringin 03  Kabupaten Semarang semester II tahun pelajaran 

2017/2018. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa siswa kelas 5 
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SD Negeri Bringin 03  Kabupaten Semarang semester II tahun pelajaran 

2017/2018 mempunyai permasalahan dalam pembelajaran yang terkait 

dengan model pembelajaran yang dilaksanakan guru dan  hasil belajar 

siswa. Hal ini nampak, melalui tabel 4.1 seluruh siswa (76%) tidak tuntas 

dalam belajar IPA. Dengan skor rata-rata yang jauh dari KKM ≥65, skor 

minimum dan maksimum yang masih di bawah KKM. Oleh karena itu, 

permasalahan ini perlu segera diatasi, melalui pemberian tindakan yang 

berupa kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning. 

KD IPA yang dipergunakan untuk pemecahan masalah 

pembelajaran, ditentukan dengan kesepakatan bersama guru kelas 5, yakni 

menggunakan KD 6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, yang disusun 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) beserta perangkatnya 

yang tertera pada lampiran. Di samping itu, langkah yang ditempuh adalah 

dengan mengembangkan lembar observasi untuk melakukan pengamatan 

terhadap aktifitas tindakan pembelajaran menggunakan model Discovery 

Learning yang dilakukan guru, dan lembar observasi untuk respon siswa 

dalam pembelajaran menggunakan model Discovery Learning. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi siklus 1 

Pertemuan 1 

Tindakan dan observasi pada siklus 1 pertemuan 1 dilaksanakan 

pada hari Selasa, 3 April 2018 dengan KD 6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya. Kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung yang dilakukan guru adalah sebagai berikut:  

Pada kegiatan awal  guru memberikan salam dan mengajak siswa 

berdoa, mengabsensi siswa, mengkondisikan kelas agar siswa siap untuk 

belajar. Kemudian guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

1)“Bagaimanakah keadaan di siang hari?” 2)“Bagaimanakah keadaan 

malam hari?” 3)“Apakah yang menyebabkan keadaan di siang hari dan 

malam hari berbeda?” guru mengiring jawaban siswa supaya menjawab 
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sinar matahari. Guru kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan  

langkah-langkah pembelajaran. 

Pada kegiatan inti, Guru mengarahkan siswa ke materi pembelajaran 

dengan bertanya kepada siswa: “Anak-anak apa yang dipancarkan oleh 

matahari sehingga siang hari menjadi tidak gelap?”Kemudian “Siswa 

Menjawab Cahaya”. Kemudian guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. 

Guru memberikan rumusan masalah kepada masing masing kelompok 

sesuai dengan pembagian kelompok: Apakah yang akan terjadi abila 

cahaya dilihat dari 2 lubang yang sejaar? Apakah yang akan terjadi apabila 

cahaya disorotkan kebenda bening? Apakah yang akan terjadi apabila 

cahaya disorotkan ke benda berwarna? Apakah yang akan terjadi apabila 

cahaya disorotkan kebenda gelap? Bagaimanakah sifat cahaya yang 

mengenai cermin datar? Bagaimanakah sifat cahaya yang mengenai 

cermin cembung? Bagaimanakah sifat cahaya yang mengenai cermin 

cekung? Apa yang akan terlihat apabila pensil dimasukan kedalam gelas 

yang berisi air putih? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Masing-masing 

kelompok merumuskan hipotesis dari penelitian yanga akan dilakukan. 

Data Collection(Pengumulam Data) Masing-masing kelompok mengamati 

keadaan disekitar lingkungan sekolah yang berhubungan dengan sifat-sifat 

cahaya kemudian mencatat hasil dari pengamatan untuk membuktikan 

benar atau tidaknya hipotesis yang dibuat. Setelah itu guru membagikan 

materi, alat dan bahan kepada setiap kelompok untuk mulai melakukan 

percobaan. Kemudian guru memberikan petunjuk kepada masingmasing 

kelompok untuk mendiskusikan hasil data yang mereka peroleh. Masing-

masing kelompok mendiskusikan data dari hasil pengamatan yang telah 

dilakukan kemudian menafsirkan hasil dari data yang telah diicatat. 

Kemudian masing-masing kelompok mempraktekkan langkah-langkah 

percobaan berdasarkan pembagian materi. Masing-masing kelompok 

menganalisis data yang diperoleh dengan cara mempraktekkan hasil 

pengamatan dalam kelompoknya. Masing-masing kelompok membuktikan 

hipotesis penelitian yang telah ditetapkan. Masing-masing kelompok 
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dibimbing oleh guru untuk membuat kesimpulan dari data yang sudah 

dianalisis. Masing-masing kelompok membuat kesimpulan dati data yang 

dianalisis. Masing-masing kelompok menghubungkan  kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian dengan kajian teori yang sudah ada. Kemudian 

guru dan siswa melakukan tanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan  mengenai materi 

sifat cahaya. 

Pada kegiatan penutup guru dan siswa melakukan refleksi dari hasil 

pembelajaran yang dilakukan, seperti melakukan tanya jawab tentang hal-

hal yang masih kesulitan. Kemudian guru meminta siswa dirumah 

mempelajari dan menyiapkan  materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. Guru mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri 

pelajaran 

Pada saat pembelajaran siklus 1 pertemuan 1 berlangsung, dilakukan 

pengamatan oleh observer menggunakan lembar observasi. Lembar 

observasi tersebut meliputi lembar observasi tindakan menggunakan 

model Discovery Learning, untuk mengamati tindakan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran, dan respon siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Dari hasil observasi, dapat diketahui apa yang menjadi 

kelemahan dan kelebihan selama pembelajaran berlangsung. 

Pertemuan 2 

Pelaksanaan tindakan dan observasi pada siklus 1 pertemuan ke 2 

dilaksanakan pada hari Kamis, 5 April 2015, masih menggunakan KD 

yang sama dengan pertemuan ke 1, yakni KD 6.1 Mendeskripsikan sifat-

sifat cahaya. 

Pada kegiatan awal Pada kegiatan awal  guru memberikan salam dan 

mengajak siswa berdoa, mengabsensi siswa, mengkondisikan kelas agar 

siswa siap untuk belajar. Guru kemudian melakukan apersepsi mengajak 

siswa menyanyikan lagu pelangi. Guru menyampaikan tujuan dan 

langkah-langkah pembelajaran. 
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Pada kegiatan inti, pertama tama guru mengarahkan siswa supaya 

fokus masuk ke materi pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan 

kepada siswa:“Siapa yang pernah melihat pelangi?” Apa saja warna yang 

terdapat pada pelangi ? kemudian guru membagi siswa menjadi 4 

kelompok .Guru memberikan rumusan masalah: Bagaimana proses 

terjadinya macam warna? Bagaimana proses terjadinya pelangi? Masing-

masing kelompok merumuskan hipotesis penelitian yang akan dilakukan 

berdasarkan rumusan masalah. Masing-masing kelompok mengumpulkan 

data yang relevan mengenai pembagian rumusan masalah. Masing-masing 

kelompok mencatat data hasil pemikiran dan pengamatan mereka terhadap 

penelitian yang akkan dilaksanakan, untuk membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis yang dibuat Guru membagikan materi, alat, dan bahan 

untuk melaksanakan penelitian untuk menunjukan bukti bahwa cahaya 

putih terdiri dari berbagai warna sesuai dengan pembagian kelompok. 

Guru memberikan petunjuk kepada masing-masing kelompok untuk 

mendiskusikan hasil data yang mereka peroleh. Masing-masing kelompok 

mendiskusikan hasil dari data yang dicatat. Masing-masing kelompok 

menafsirkan hasil dari data yang tela diicatat.  Masing-masing kelompok 

mempraktekkan langkah-langkah penelitian menunjukan bukti bahwa 

cahaya putih terdiri dari berbagai warna yang diberikan oleh guru. Masing-

masing kelompok menganalisis data yang diperolah dengan cara 

mempraktekkan hasil pengamatan dalam kelompoknya. Masing-masing 

kelompok membuktikan hipotesis penelitian yang telah ditetapkan. 

Masing-masing kelompok dibimbing oleh guru untuk membuat 

kesimpulan dari data yang sudah dianalisis. Masing-masing kelompok 

membuat kesimpulan dari data yang dianalisis. Masing-masing kelompok 

menghubungkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dengan kajian 

teori yang sudah ada. Kemudian guru bertanya pada siswa tentang sifat 

cahaya yang belum diketahui.dan meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan  mengenai materi sifat cahaya. 
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Pada kegiatan akhir Guru memberikan siswa soal evaluasi tes akhir 

siklus I. Siswa mengerjakan soal evaluasi tes akhir siklus I. Guru meminta 

siswa dirumah mempelajari dan menyiapkan  materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya. Guru dan siswa mengakhiri pembelajaran 

dengan Doa penutup 

Pada saat pembelajaran siklus 1 pertemuan 1 berlangsung, dilakukan 

pengamatan oleh observer menggunakan lembar observasi.  Lembar 

observasi tersebut meliputi lembar observasi tindakan menggunakan 

model Discovery Learning, untuk mengamati tindakan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran, dan respon siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Dari hasil observasi, dapat diketahui apa yang menjadi 

kelemahan dan kelebihan selama pembelajaran berlangsung. 

 

c. Refleksi 

Setelah  kegiatan pembelajaran siklus 1 selesai, maka dilakukan 

refleksi pembelajaran, dengan menganalisis hasil pengamatan dari lembar 

observasi, dan catatan yang dilakukan oleh observer. Pada pertemuan ke-1 

kegiatan awal, pelaksanaan kegiatan pembelajaran sudah dilaksanakan 

dengan baik, namun pada kegiatan mengatur tempat duduk, 

mempersiapkan alat tulis di meja, dan menyimak langkah-langkah 

pembelajaran belum nampak dilaksanakan oleh siswa, karena guru lupa 

memberi pengarahan pada siswa dan menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran sebelum kegiatan inti dimulai. Seluruh kegiatan inti pada 

pertemuan ke-1 sudah dilakukan dengan baik oleh siswa Dalam kegiatan 

penutup, dari 3 kegiatan, hanya 1 kegiatan yang tidak dilakukan oleh 

siswa, yakni melaksanakan tindak lanjut.  

Pada pertemuan 2, 95% kegiatan sudah dilakukan lebih baik oleh 

siswa. Di samping itu, catatan observer menunjukkan adanya kelebihan 

dalam pelaksanaaan tindakan, yakni 85% siswa sudah menunjukkan 

perhatian, seperti bertanya apabila ada kesulitan, mencatat istilah-istilah 

penting dalam buku, dan 75%  siswa sudah berani mengeluarkan gagasan. 



59 
 

 
 

Berdasarkan hasil observasi, diperoleh data bahwa distribusi 

frekuensi akttivitas tindakan menggunakan model Discovery Learning 

yang dilaksanakan oleh siswa dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir selalu mengalami peningkatan dari pertemuan 1 ke 

pertemuan 2. Frekuensi tindakan menggunakan model Discovery Learning 

pada kegiatan awal yang dilakukan siswa pada pertemuan ke-1 sebanyak 

3, meningkat pada pertemuan ke-2 menjadi 5 atau semua kegiatan telah 

dilakukan. Pada kegiatan inti, keseluruhan tindakan menggunakan model 

Discovery Learning sudah dilaksanakan oleh siswa baik pertemuan ke-1 

maupun pertemuan ke-2. Pada kegiatan akhir tindakan menggunakan 

model Discovery Learning pertemuan ke-1 maupun pertemuan ke-2, 2 

kegiatan sudah dilaksanakan siswa. 

Kelebihan guru dalam pembelajaran, adalah telah melakukan seluruh 

aktivitas sesuai RPP secara runtut. Sedangkan dari catatan observer yang 

diberikan adalah, guru lupa menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilakukan; guru memotivasi siswa secara monoton; guru 

menggunakan metode pembelajaran yang kurang efektif; guru 

membimbing siswa secara klasikal, guru mengelola waktu kurang tepat, 

dan guru menggunakan alat peraga kurang efektif. Kekurangan-

kekurangan yang muncul dalam pertemuan 1 siklus 1 akan diperbaiki pada 

pertemuan 2. 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan 2, 95% tindakan sudah 

dilaksanakan lebih baik dibandingkan pertemuan 1 oleh guru dan siswa. 

Kekurangan guru yang nampak adalah guru lupa menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan dan tidak memberikan 

tindak lanjut kepada siswa.  

  



60 
 

 
 

d. Hasil Belajar Siklus 1 

Hasil belajar pada siklus 1 diperoleh dari tes akhir evaluasi siklus 1, 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Discovery Learning, meliputi: menulis 3 sumber cahaya, mengemukakan 2 

peristiwa negatif, mengemukakan 2 peristiwa positif, menulis cerita 

peristiwa positif tentang cahaya, menulis peristiwa negatif tentang cahaya, 

menggarisbawahi 3 istilah penting tentang cahaya, membuat tabulasi 

antara sumber cahaya dan sifat-sifat cahaya, merumuskan definisi tentang 

sumber cahaya dan sifat-sifat cahaya, serta merefleksi sumber, peristiwa, 

dan sifat-sifat cahaya. Distribusi hasil belajar siswa mata pelajaran IPA 

melalui pembelajaran Discovery Learning siklus 1, disajikan melalui tabel 

4.3 berikut. 

Tabel 4.3 

Distribusi Hasil Belajar Berdasarkan Skor Hasil Belajar Siklus 1 

No Kategori Frekuensi  Siswa Persentase  (%) 

1 Tuntas  8 47 

2 Tidak Tuntas  9 53 

Jumlah 17 100 

Sumber: Data Primer 

 

Berdasarkan tabel 4.3, nampak bahwa distribusi hasil belajar IPA 

berdasarkan skor hasil belajar mengalami peningkatan dari sebelumnya 

(pra siklus). 8 siswa atau 47% mencapai ketuntasan dan 9 siswa atau 53% 

belum mencapai ketuntasan. Hasil belajar siklus 1 ini, menunjukkan 

adanya kenaikan persentase sebelumnya yakni 96%.  

Hasil belajar IPA berdasarkan skor hasil belajar siklus 1 yang 

diperoleh siswa dapat disajikan melalui gambar 4.4 di halaman berikut. 
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Gambar 4.2 

Diagram Lingkaran Hasil Belajar IPA melalui Pembelajaran 

Menggunakan Model Discovery Learning Berdasarkan Skor Hasil 

Belajar Siklus 1 

 

Berdasarkan gambar 4.2 grafik distribusi hasil belajar IPA siswa 

kelas 5 SD Negeri Bringin 03  Kabupaten Semarang semester II tahun 

pelajaran 2017/2018 siklus I, tingkan persentase ketuntasan pada kriteria 

tidak tuntas (53%) masih lebih besar dari kriteria tuntas (47%). 

 Adapun deskripsi skor hasil belajar siklus 1, secara rinci disajikan 

melalui tabel 4.6 di halaman berikut. 

Tabel 4.4 

Deskripsi Skor Minimum, Skor Maksimum dan Skor Rata-

Rata Hasil Belajar IPA Melalui Pembelajaran Menggunakan 

Model Discovery Learning Siklus 1 

Deskripsi Skor 

Skor Minimum 40 

Skor Maksimum 80 

Skor Rata-rata 65 

Sumber:  Data Primer 

 

Tuntas 
47% 

Tidak 
Tuntas 

53% 

Persentase Ketuntasan 
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Berdasarkan tabel 4.4, nampak bahwa skor minimum hasil belajar 

yang dicapai siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 03  Kabupaten Semarang 

semester II tahun pelajaran 2017/2018 siklus 1, KD 6.1 Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya, dengan tindakan menggunakan model Discovery 

Learning meningkat menjadi 40, yang sebelumnya (pra siklus) hanya 

mencapai 35. Perolehan skor maksimum meningkat menjadi 80, yang 

sebelumnya (pra siklus) hanya mencapai 75, dan skor rata-rata kelas yang 

diperoleh meningkat menjadi 65, yang sebelumnya (pra siklus) hanya 

mencapai 58,82. Perolehan skor ini, menunjukkan peningkatan yang 

signifikan dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya, yang masih 

berbasis guru dan tidak menggunakan desain pembelajaran tertentu. 

Artinya peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran siklus 1 adalah 

signifikan atau bermakna dengan persentase peningkatan sebesar 96%.  

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus 2 

a. Perencanaan  

Penelitian siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 7  dan 9 April 2018 

di SD Negeri Bringin 03 Kabupaten Semarang. Perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas dalam siklus 2, mendasarkan pada 

hasil refleksi siklus 1, yakni mengacu pada kelemahan dan kelebihan yang 

terjadi. Adapun perencanaan yeng disiapkan adalah sama dengan yang 

telah dilaksnakan dalam siklus 1. Perbedaan yang muncul terletak pada 

Kompetensi Dasar yang diberikan. Pada siklus 2 menggunakan KD 6.2 

Membuat suatu karya/ model, misalnya periskop atau lensa dari bahan 

sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. Soal tes formatif 

menyesuaikan dengan kompetensi dasar seperti yang terlampir pada RPP. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

Pertemuan 1 

Pelaksanan tindakan dan observasi siklus 2 pada pertemuan ke- 1 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 April 2018 dengan KD 6.2 Membuat suatu 
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karya/ model, misalnya periskop atau lensa dari bahan sederhana dengan, 

dan pmenerapkan sifat-sifat cahaya. Kegiatan pembelajaran terdiri dari 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Pada kegiatan awal Guru mengarahkan siswa supaya fokus dalam 

pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa: “Apa yang 

akan terjadi jika warna-warna pada pelangi diputar kencang dengan 

menggunakan cakram warna siapa yang pernah melihat pelangi? Apakah 

ada yang tahu apa itu kaca pembesar?Lensa apa yang terdapat pada kaca 

pembesar?  

Pada kegiatan inti guru Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, 2 

kelompok membuat cakram warna dan spektrum cahaya dan kelompok 2 

membuat lup. Kemudian guru membagikan alat dan bahan. Masing-

masing kelompok megidentifikasi materi, alat, dan bahan untuk membuat 

karyamodel dari kajian materi. Dalam proses percobaan, masing-masing 

kelompok mengemukakan kegunaan masing-masing bahan yang 

digunakan, seperti plastik bening, air jernih, karet, gunting dan kertas. 

Kelompok cakram warna mempraktekkan langkah-langkah membuat 

cakram warna sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. 

Kelompok lup mempraktekkan langkahlangkah membuat lup sesuai 

dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Masing-masing kelompok 

menganalisis data yang telah mereka peroleh dengan cara mempraktekkan 

hasil pengamatan yang telah mereka lakukan didalam kelompok. Masing- 

masing kelompok membuktikan hipotesis yang telah ditetapkan.  

Pada saat pembelajaran siklus 2 pertemuan ke-1 berlangsung, juga 

dilakukan pengamatan oleh observer seperti yang dilakukan pada siklus 1 

untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan selama pembelajaran 

berlangsung. 

 Pertemuan 2  

 Pada saat pertemuan ke- 2 siklus 2 dilaksanakan pada hari Senin, 9 

April 2018 dengan KD yang masih sama, yakni KD 6.2 Membuat suatu 
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karya/ model, misalnya periskop atau lensa dari bahan sederhana dengan 

menerapkan sifat-sifat cahaya.  

Kegiatan awal dalam pertemuan ke-2 hampir sama dengan yang 

dilakukan pada pertemuan ke-1, yang nampak berbeda adalah kegiatan 

motivasi dan langkah-langkah yang disampaikan guru. Perbedaannya 

terletak pada substansi materi yang diajarkan. 

Kegiatan inti guru membagikan teks langkah-langkah pembuatan 

periskop dan sederhana kepada seluruh siswa. Kemudian guru meminta 

siswa untuk membaca dan menggarisbawahi istilah-istilah penting yang 

terdapat dalam teks. Setelah siswa memahami langkah-langkah pembuatan 

periskop sederhana, guru membagi siswa dalam 4 kelompok untuk 

membuat periskop dengan bahan-bahan sederhana seperti kardus bekas, 2 

buah cermin datar, isolasi, cutter dan gunting. Siswa nampak lebih 

bersemangat dalam merancang periskop sederhana yang mereka buat 

bersama kelompok dengan memperhatiakan setiap langkah dan kegunaan 

alat dan bahan yang mereka gunakan. Guru dan siswa bertanya jawab 

untuk membuat tabulasi antara jenis karya yang telah merepa buat baik 

pada pertemuan 1 maupun pertemuan 2  dengan alat dan bahan yang 

digunakan, kegunaan alat, kesulitan dalam pembuatan, dengan sifat-sifat 

cahaya yang diterapkan. Dengan membuat tabulasi tersebut, siswa dapat 

merumuskan definisi dari alat-alat optik.  

Pada saat pembelajaran siklus 2 pertemuan 2 berlangsung, juga 

dilakukan pengamatan oleh observer seperti yang dilakukan pada 

pertemuan 1 untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan selama 

pembelajaran berlangsung. 

 

c. Refleksi 

Setelah kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-1 dan ke-2 siklus 

2 selesai, maka dilakukan refleksi. Hasil observasi terhadap aktivitas siswa 

di dalam mengikuti pembelajaran IPA KD 6.2 Membuat suatu karya/ 

model, misalnya periskop atau lensa dari bahan sederhana dengan 
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menerapkan sifat-sifat cahaya, yang dilaksanakan melalui 2 pertemuan, 

meliputi observasi terhadap kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 

akhir. 

Pada pertemuan 1, nampak bahwa 5 kegiatan awal atau 100%  

kegiatan awal telah dilakukan oleh siswa. Dalam kegiatan inti ada 16 

kegiatan yang menjadi fokus dalam pengamatan. Dari 16 kegiatan 

tersebut,  siswa telah melaksanakan semua kegiatan, atau 100% telah 

dilakukan oleh siswa,  5 diantarannya merupakan langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan model Discovery Learning, yang meliputi 

kegiatan menulis 3 alat-alat optik, mengemukakan 2 kegunaan dari alat-

alat optik, mengemukakan 2 kesulitan dalam pembuatan periskop dan 

lup, menulis cerita tentang kegunaan alat-alat optik, dan menulis cerita 

tentang kesulitan dalam membuat periskop dan lup. Dalam kegiatan akhir 

nampak seluruh kegiatan telah dilakukan dengan baik oleh siswa. Namun 

dalam pertemuan ke-1 siklus 2 terdapat kekurangan, yakni masih ada 2 

siswa yang tidak berani bertanya di kelompoknya, ketika berdiskusi.  

Pada pertemuan ke-2, 100% kegiatan sudah dilaksanakan lebih baik 

dari pertemuan 1 oleh siswa. Di samping itu catatan observer tentang 

kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-2 siklus 2 muncul bebrapa 

kelabihan, diantaranya 95% siswa lebih berani bertanya dan menjawab, 

seluruh siswa lebih bersemangat dalam belajar, yang nampak dari 

keseriusan dalam diskusi kelompok maupun diskusi kelas.  

Aktivitas pembelajaran dengan menggunakan model Discovery 

Learning yang dilakukan oleh guru pada pertemuan ke-1 dan pertemuan 

ke-2, seluruh kegiatan juga sudah dilaksanakan dengan baik oleh guru. 

Kelebihan yang nampak dari guru adalah telah melakukan seluruh 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP, dan kinerja guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery 

Learning sudah baik. Walaupun masih ada 4 siswa yang membuat 

keributan di kelas, namun guru sudah nampak tegas dalam 

memperingatinya. Aktivitas tindakan menggunakan model Discovery 
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Learning pada kegiatan awal, inti dan akhir, seluruhnya sudah 

dilaksanakan oleh guru, baik pada pertemuan ke-1 maupun pertemuan 

ke-2. 

 

d. Hasil Belajar Siklus 2 

Hasil belajar pada siklus 2 diperoleh dari soal tes formatif pilihan 

ganda, pengukuran sikap dan keterampilan siswa dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning, meliputi: 

menulis 3 alat optik, mengemukakan kegunaan alat optik, mengemukakan 

2 kesulitan dalam pembuatan alat optik (lup dan periskop), menulis cerita 

tentang kegunaan alat optik, menulis cerita tentang kesulitan dalam 

pembuatan lup dan periskop, menggarisbawahi istilah penting yang 

terdapat pada langkah-langkah pembuatan lup dan periskop, membuat 

tabulasi antara alat-alat optik, bahan dan alat yang digunakan, kegunaan 

alat optik, kesulitan dalam proses pembuatan dengan sifat-sifat cahaya 

yang diterapkan, merumuskan definisi tentang alat-alat optik, dan 

merefleksi tentang hasil karya yang diciptakan ( periskop dan lup) dan 

alat-alat optik lain terkait dengan kegunaan, kesulitan, dan sifat-sifat 

cahaya yang diterapkan. Hasil belajar IPA pada siklus 2 secara rinci 

disajikan melalui tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 

Distribusi Hasil Belajar IPA melalui Pembelajaran 

Menggunakan Model Discovery Learning Siswa Berdasarkan 

Kriteria ketuntasan Hasil Belajar Siklus 2 

N

o 

Kriteria 

Ketuntasan 
Frekuensi  Persentase  (%) 

1 Tuntas  16 94 

2 Tidak Tuntas  1 6 

Jumlah 17 100 

Sumber: Data Primer 
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Berdasarkan tabel 4.5, nampak bahwa distribusi hasil belajar IPA 

mengalami peningkatan dari sebelumnya yakni 8 siswa menjadi 16 siswa 

yang mencapai kriteria tuntas.  Dari kriteria yang diperoleh menunjukkan 

bahwa 94% siswa tuntas dalam belajar dengan skor ≥ 65. Peningkatan 

perolehan skor hasil belajar ini bermakna, karena dalam pembelajaran ada 

tindakan belajar yang berupa pembelajaran menggunakan model 

Discovery Learning, dan siswa terlibat langsung dalam belajar.   

Hasil belajar yang diperoleh siswa dapat disajikan dalam bentuk 

diagram lingkaran, melalui gambar 4.6 berikut: 

 

  

Gambar 4.3 

Diagram lingkaran Hasil Belajar Berdasarkan Skor Hasil Belajar 

Siklus 2 

 

Berdasarkan gambar 4.3 nampak bahwa hasil belajar IPA siswa 

kelas 5 SD Negeri Bringin 03  Kabupaten Semarang semester II tahun 

pelajaran 2017/2018  siklus 2 sangat tinggi dengan persentase ketuntasan 

pada kriteria tuntas sebesar 94% lebih besar dari kriteria tidak tuntas yang 

hanya sebesar 6%.  

Berdasarkan distribusi skor hasil belajar pada tabel 4.7, dapat 

diketahui besarnya skor hasil belajar yang berupa skor minimum, skor 

maksimum dan skor rata-rata. Secara rinci, deskripsi hasil belajar IPA 

siklus 2, ditunjukkan melalui tabel 4.8 di halaman berikut. 

  

94% 

6% 

Persentase Ketuntasan 

Tuntas Tidak Tuntas
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Tabel 4.6 

Deskripsi Skor Minimum, Skor Maksimum dan Skor Rata-

Rata Hasil Belajar IPA Melalui Pembelajaran Menggunakan 

model Discovery Learning Siklus 2 

Deskripsi Skor 

Skor Minimum 60 

Skor Maksimum 95 

Skor Rata-rata 72,64 

Sumber: Data Sekunder 

Berdasarkan tabel 4.6 nampak bahwa skor minimum hasil belajar 

yang dicapai siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA KD 6.2 Membuat suatu 

karya/ model, misalnya periskop atau lensa dari bahan sederhana dengan 

menerapkan sifat-sifat cahaya dengan pembelajaran menggunakan model 

Discovery Learning sebesar 60, skor maksimum sebesar 95, dan skor rata-

rata kelas yang diperoleh sebesar 72,64. Perolehan ini menunjukkan 

peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pembelajaran 

sebelumnya pada siklus 1. Artinya peningkatan hasil belajar siswa nampak 

pada kenaikan skor minimum dari 40 menjadi 60; kenaikan skor 

maksimum dari 80 meningkat menjadi 95, dan skor rata-rata dari 65 

menjadi 72,64. Skor hasil belajar yang diperoleh dalam siklus 2, baik skor 

minimum, skor maksimum maupun skor rata-rata, menunjukkan skor di 

atas 65, yang merupakan batas minimal ketuntasan 65. Dengan demikian, 

pencapaian hasil belajar IPA pada siklus 2, telah mencapai persentase 

peningkatan ketuntasan belajar 100% atau hampir seluruh siswa (20 siswa) 

kelas 5 SD Negeri Bringin 03  Kabupaten Semarang semester II tahun 

pelajaran 2017/2018.  
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil analisis tindakan pembelajaran menggunakan model 

Discovery Learning siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 03  Kabupaten 

Semarang semester II tahun pelajaran 2017/2018, menunjukkan adanya 

peningkatan aktivitas tindakan pembelajaran menggunakan model 

Discovery Learning yang dilakukan oleh siswa, dari siklus 1 ke siklus 2, 

yang ditunjukkan melalui tabel 4.7 di halaman berikut. 

Tabel 4.7 

Perbandingan Aktivitas Tindakan Siswa Menggunakan Model 

Discovery Learning Siklus 1 dan Siklus 2 

Aktivitas Tindakan 

Menggunakan Model Discovery 

Learning 

Total Skor 

Siklus 1 Siklus 2 

85 100 

Berdasarkan tabel 4.7 nampak bahwa dari siklus 1 ke siklus 2 

terjadi peningkatan jumlah aktivitas yang dilakukan oleh siswa, baik dalam 

kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Perbandingan aktivitas 

tindakan menggunakan model Discovery Learning yang dilaksanakan oleh 

siswa setiap siklusnya, secara rinci dapat disajikan melalui gambar 4.7 

berikut. 

 

Gambar 4.4 

Grafik Garis Perbandingan Aktivitas Tindakan Siswa Menggunakan 

Siklus 1 dan Siklus 2 
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Berdasarkan gambar 4.4, nampak bahwa perbandingan aktivitas 

tindakan menggunakan model Discovery Learning yang dilakukan siswa 

baik dalam kegiatan awal, inti, maupun akhir setiap siklusnya mengalami 

peningkatan. Pada siklus 1 kegiatan awal, ada 3 aktivitas tindakan 

menggunakan model Discovery Learning yang dilaksanakan siswa, 

kemudian meningkat menjadi 5 aktivitas tindakan menggunakan model 

Discovery Learning yang dilakukan pada siklus 2. Dalam kegiatan inti 

baik siklus 1 maupun siklus 2, dari 16 aktivitas tindakan menggunakan 

model Discovery Learning, seluruhnya telah terlaksanakan, sedangkan 

dalam kegiatan akhir pada siklus 1, terdapaat 2 aktivitas tindakan 

menggunakan model Discovery Learning yang dilaksanakan siswa, 

kemudian meningkat menjadi 3 aktivitas tindakan menggunakan model 

Discovery Learning yang dilaksanakan siswa pada siklus 2.  

Aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan 

model Discovery Learning, ditunjukkan melalui tabel 4.10 di halaman 

berikut. 

Tabel 4.8 

Perbandingan Aktivitas Tindakan Guru Menggunakan Model 

Discovery Learning Siklus 1 dan Siklus 2 

Aktivitas Tindakan 

Menggunakan Model Discovery 

Learning 

Total Skor 

Siklus 1 Siklus 2 

90 100 

 

Berdasarkan tabel 4.8 nampak bahwa, dari siklus 1 ke siklus 2 

terjadi peningkatan jumlah aktivitas yang dilakukan oleh guru, baik dalam 

kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Perbandingan Aktivitas 

tindakan menggunakan model Discovery Learning yang dilaksnakan oleh 

guru pada siklus 1 dan 2 secara rinci disajikan melalui gambar 4.8 di 

halaman berikut. 
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Gambar 4.5 

Grafik Garis Perbandingan Aktivitas Tindakan Guru 

 Siklus 1 dan Siklus 2 

 

Berdasarkan gambar 4.5, nampak bahwa perbandingan aktivitas 

tindakan menggunakan model Discovery Learning yang dilakukan guru 

baik dalam kegiatan awal, inti, maupun akhir setiap siklusnya mengalami 

peningkatan. Pada siklus 1 kegiatan awal, ada 3 aktivitas tindakan 

menggunakan model Discovery Learning yang dilaksanakan guru, 

kemudian meningkat menjadi 5 aktivitas tindakan menggunakan model 

Discovery Learning yang dilakukan pada siklus 2. Dalam kegiatan inti 

baik siklus 1 maupun siklus 2, dari 16 aktivitas tindakan menggunakan 

model Discovery Learning, seluruhnya telah terlaksanakan, sedangkan 

dalam kegiatan akhir pada siklus 1, terdapaat 2 aktivitas tindakan 

menggunakan model Discovery Learning yang dilaksanakan guru, 

kemudian meningkat menjadi 3 aktivitas tindakan menggunakan model 

Discovery Learning yang dilaksanakan guru pada siklus 2.  

 Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil belajar IPA melalui 

pembelajaran menggunakan model Discovery Learning, berdasarkan 

ketuntasan belajar, rata-rata, skor minimum dan maksimum siswa kelas 5 

SD Negeri Bringin 03  Kabupaten Semarang semester II tahun pelajaran 

2017/2018, secara rinci disajikan melalui tabel 4.9 di halaman berikut. 
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Tabel 4.9 

Perbandingan Hasil Belajar IPA Melalui Pembelajaran Discovery 

Learning berdasarkan Ketuntasan Belajar, Rata-rata, Skor 

Minimum dan Maksimum Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus 2 

Nilai Keterangan 
Prasiklus Siklus I Siklus II 

F P(%) F P(%) F P(%) 

≥65 Tuntas 4 24 8 47 16 94 

<65 Tidak Tuntas 13 76 9 53 1 6 

Jumlah 17 100 17 100 17 100 

Rata-rata 58,82 65 72,64 

Minimum 35 40 60 

Maksimum 75 80 95 

Sumber: Data Primer   Keterangan : F = Frekuensi 

       P = Persentase 

 

Berdasarkan tabel 4.9 nampak bahwa hasil belajar yang ditinjau 

dari ketuntasan belajar, skor minimum, skor maksimum dan skor rata-rata 

dari pra siklus, ke siklus 1 dan ke siklus 2 selalu mengalami peningkatan.  

Peningkatan hasil belajar IPA siswa berdasarkan ketuntasan dari 

pra siklus, ke siklus 1 dan 2, yang secara rinci disajikan melalui gambar 

4.6 berikut. 
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Gambar 4.6 

Diagram Batang Perbandingan Hasil Belajar Berdasarkan Ketuntasan 

Belajar Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2 

 

Berdasarkan gambar 4.6, nampak bahwa ada perbandingan 

peningkatan hasil belajar berdasarkan ketuntasan belajar IPA siswa kelas 5 

SD Negeri Bringin 03  Kabupaten Semarang semester II tahun pelajaran 

2017/2018  pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Pada pra siklus jumlah siswa 

yang tuntas adalah 4, kemudian meningkat menjadi 8 siswa pada siklus 1 

dan meningkat menjadi 16 siswa pada siklus 2. Peningkatan jumlah 

ketuntasan belajar IPA terjadi, setelah pada siklus 1 dan siklus 2, diberi 

tindakan belajar yang berupa pembelajaran menggunakan model 

Discovery Learning. Dalam pembelajaran menggunakan model Discovery 

Learning, siswa difokuskan untuk berpikir ke belakang mengurutkan 

kembali peristiwa pembelajaran yang sudah dilakukan terutama yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Pada pembelajaran pra siklus, siswa tidak difokuskan pada 

pembelajaran yang kontekstual. Hasil belajar diukur melalui hasil tes yang 

merupakan aspek kognitif, sedangkan 2 aspek lainnya yakni aspek afektif 

dan psikomotor tidak pernah dilakukan pengukuran, yang merupakan 

bagian dari penentuan hasil belajar. Nampak hasil belajar kelas 5 SD 

Negeri Bringin 03  Kabupaten Semarang semester II tahun pelajaran 
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2017/2018, untuk mata pelajaran IPA KD 6.1 Menyimpulkan hasil 

penyelidikan tentang sifat-sifat cahaya diatas KKM ≥ 65.  

Peningkatan hasil belajar IPA siklus 1 dan siklus 2 terjadi setelah 

diberikan tindakan berupa pembelajaran menggunakan model Discovery 

Learning, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suryanto 

(2002: 13), bahwa pembelajaran dengan pendekatan Discovery Learning 

yang menggunakan bermacam-macam masalah kontekstual sebagai titik 

awal, yang kemudian siswa dapat belajar sendiri untuk memecahkan 

berbagai masalah dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuannya. 

Dalam memecahkan masalah siswa dapat melakukan refleksi seperti yang 

dikemukakan oleh Agus Suprijono (2009: 130) yakni menulis kata-kata 

kunci yang akan menjadi bahan pembelajaran dalam potongan kertas, 

mengemukakan peristiwa penting positif yang berhubungan dengan kata-

kata kunci, mengemukakan peristiwa negatif yang berhubungan dengan 

kata-kata kunci, menceritakan hal-hal positif dari masing-masing peristiwa 

penting yang telah dialami, menceritakan hal-hal negatif dari masing-

masing peristiwa penting yang telah dialami, menggarisbawahi istilah-

istilah yang dianggap penting, membuat tabulasi antara satu peristiwa 

dengan peristiwa lainnya, merumuskan definisi dari peristiwa penting yang 

telah ditemukan, dan merefleksi tentang peristiwa penting. 

Pembelajaran IPA menggunakan model Discovery Learning, dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung, siswa difokuskan pada pengalaman yang dialami siswa 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini, nampak pada hasil belajar yang 

ditunjukkan oleh grafik perbandingan hasil belajar IPA berdasarkan skor 

minimum, skor maksimum dan skor rata-rata, siswa kelas 5 SD Negeri 

Bringin 03  Kabupaten Semarang semester II tahun pelajaran 2017/2018 

pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 melalui gambar 4.7 di halaman berikut. 
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Gambar 4.7 

Grafik Garis Perbandingan Hasil Belajar Berdasarkan Skor Minimum, 

Skor Maksimum, dan Skor Rata-Rata Pra Siklus Siklus 1 dan Siklus 2 

 

Berdasarkan gambar 4.7, nampak bahwa perbandingan hasil belajar  

IPA mengalami peningkatan berdasarkan (1) skor minimum,  antara pra 

siklus : siklus 1 : siklus 2 adalah 35 : 49 :  dan 60, (2) skor maksimum,  

antara prasiklus : siklus 1 : siklus 2 adalah  75:  80 : 95. (3) skor rata-rata,  

antara pra siklus : siklus 1 : siklus 2 adalah 58,82 : 65 : 72,64.  

Perbandingan hasil belajar IPA berdasarkan skor minimum, skor 

maksimum dan skor rata-rata antar siklus menunjukkan bahwa hasil 

belajar meningkat. Peningkatan ini dialami juga penelitian yang dilakukan 

oleh Hasil penelitian menunjukkan  peningkatan kondisi awal Sebelum 

tindakan (pra siklus) siswa yang tuntas belajar sebanyak 18 siswa 

(54,54%) dari 33 siswa, dengan nilai ratarata 70,48. siklus I, jumlah siswa 

yang tuntas belajar menjadi 28 siswa (84,84%) dengan nilai rata-rata 

76,81. Pada siklus II, diketahui bahwa hanya 1 siswa yang tidak tuntas 

dalam belajarnya, dengan perolehan nilai rata -rata 77,72.Disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Discovery Learning pada mata pelajaran IPA 

dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas 5 Semester II SD 

Negeri Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten semarang. 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh agnesia clara Dau 

membuktikan model pembelajaran Discovery Learning dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Tlogo 
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Kecamatan Tuntang. Temuan penelitian ini sangat mendukung penelitian 

yang penulis namun penelitian yang penulis lakukan hanya sebatas hasil 

belajar.  

Hal ini tejadi karena langkah-langkah pembelajarannya 

menggunakan model Discovery Learning yaitu, menuliskan peristiwa 

penting dalam potongan kertas, mengemukakan peristiwa penting yang 

positif, mengemukakan peristiwa penting yang negatif, menceritakan hal-

hal positif dari masing-masing peristiwa penting, menceritakan hal-hal 

negatif dari masing-masing peristiwa penting, menggarisbawahi istilah-

istilah yang dianggap penting, membuat tabulasi antara waktu dan 

terjadinya peristiwa penting, merumuskan definisi peristiwa penting, 

mengevaluasi tentang peristiwa penting. Selain menggunakan 

menggunakan model Discovery Learning, pengukuran hasil belajar yang 

dilakukan meliputi pengukuran proses berupa unjuk kerja dan pengukuran 

hasil belajar berupa tes formatif. 

Penelitian ini juga sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh 

Vivi Novita Sari dan Wahyu Sukartiningsih (2014: 1) tentang Penerapan 

Model Discovery Learning Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Menulis Teks Cerita Petualangan Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan model 

Discovery Learning berlangsung dengan baik. Pada siklus 1, aktivitas 

pembelajaran mencapai 88,94% dan siklus II sebesar 91,045%, mengalami 

peningkatan sebesar 2,105% dengan nilai ketercapaian ≥80.  

Temuan penelitian ini mendukung penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan oleh penulis tentang penerapan model Discovery Learning. 

Meskipun penelitian penelitian penulis hanya sebatas peningkatan belajar 

siswa kelas 5 SD 




