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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model discovery learning
terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 42 Ampenan Tahun Pelajaran
2015/2016. Peelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Desain
metode eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre-
Experimental Design dengan bentuk “One-Group Pretest-Posttest Design”.
Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas IV semester II SDN 42 Ampenen
tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 34. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik tes objektif untuk memperoleh hasil belajar IPS siswa.
Instrumen yang digunakan adalah berupa tes objektif sebanyak 30 soal yang
telah diuji validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukarannya. Uji normalitas
menggunkan rumus uji chi kuadrat dan uji hipotesis meggnunakan uji-t.
Diperoleh hasil t-hitung 5,505 sedangkan t-tabel 2,042 pada taraf kepercayaan
95% (taraf signifikansi 5%) dan t-tabel 2,750 pada taraf kepercayaan 99%
(taraf signifikansi 1%) yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara
pembelajaran menggunakan model Discovery Learning terhadap hasil belajar
IPS siswa kelas IV semester II SDN 42 Ampenen tahun pelajaran 2015/2016.

Kata Kunci: Hasil Belajar IPS; Model Discovery Learning.



v

THE CONSEQUENCE OF DISCOVERY LEARNING MODEL OF
LEARNING TO THE LEARNING OUTCOMES OF SOCIAL SCIENCE (IPS)

STUDENT IN GRADE IV ELEMENTARY 42 AMPENAN

SCHOOL YEAR 2015/2016

By:

Saparwadi, H. A. Hari witono dan Hj. Nurhasanah

Study program Elementary School Teacher Education,

Department of Educational Sciences, FKIP, University of Mataram

Email: Saparwady191@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of discovery learning model of the
learning outcomes IPS fourth grade students of SDN 42 Ampenan in academic
year 2015/2016. This research used experimental research. Design experimental
method used in this study is the Pre-Experimental Design with a "One-group
pretest-posttest design". The researceh subjects were all student in grade IV SDN
42 Ampenan the school year 2015/2016, amounting to 34. The data collection
technique using the technique of objective tests to obtain the results of social
studies students. The instrument used was an objective test of 30 questions that
have been tested for validity, reliability, and the difficulty level. Test for
normality using the chi square test formula and hypothesis testing using t-test. The
results obtainet t-count 5,505 while t-table 2,042 at the level of 95% (5%
significance level) and t-table 2,750 at the level of 99% (1% significance level),
which means that there is influence between learning to use the model of
Discovery Learning to IPS learning outcomes of fourth grade student of SDN 42
Ampenan the second semester of the school year 2015/2016.

Keywords: Learning Outcomes; Discovery Learning Model.
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I. PENDAHULUAN

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab. (UU RI No. 20 Tahun 2003).

Dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional diatas tentu dibutuhkan proses

pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta

didik secara optimal.

Peraturan pemerintah RI No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan

menyatakan bahwa “proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara

interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif dengan

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan

bakat, minat, dan perkembaangan fisik serta psikologis peserta didik”. Upaya pemerintah

tersebut harus ditindak lanjuti sehingga mutu pendidikan yang diinginkan tercapai dengan

baik dan akan berdampak baik pula pada pembangunan Indonesia dimasa mendatang.

Pembelajaran IPS harus mengacu pada kurikulum IPS. Dalam kurikulum IPS ditegaskan

bahwa salah satu tujuan pembelajaran IPS untuk mengembangkan kemampuan dasar

untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan

keterampilan dalam kehidupan sosial (Permendiknas, 2006).

Tujuan pembelajaran IPS yang tercantum pada peraturan pemerintah tersebut

sudah baik, karena mengandung gagasan upaya untuk meningkatkan kemampuan peserta

didik yang akan berimbas pada peningkatan mutu pendidikan. Namun kenyataan
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dilapangan  belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah yang telah ditetapkan

dalam standar nasional pendidikan.

Masalah pembelajaran IPS dalam implementasi materi Muchtar, (dalam Kasim,

2008) menemukan IPS lebih menekankan aspek pengetahuan, berpusat pada guru,

mengarahkan bahan berupa informasi yang tidak mengembangkan berpikir nilai serta

hanya membentuk budaya menghafal dan bukan berpikir kritis. Soemantri, (dalam Kasim,

2008) menilai pembelajaran IPS penyajiannya bersifat monoton dan ekspositori sehingga

siswa kurang antusias dan menyebabkan pembelajaran kurang menarik. Dalam

pembelajaran itu guru menakut-nakuti anak dengan suatu kedisiplinan, duduk tenang,

tidak boleh ribut, tugasnya hanya mendengarkan, menghafal dan mentaati peraturan yang

dibuat oleh guru tanpa dibiasakan belajar aktif (bertanya, berpendapat, mengamati dan

lain sebagainya). Padahal menurut Sumaatmadja, (dalam Kasim, 2008) guru IPS wajib

berusaha secara optimum menumbuhkan minat siswa karena minat merupakan modal

utama untuk keberhasilan pembelajaran IPS.

Berdasarkan hasil observasi permasalahan pembelajaran IPS tersebut juga

ditemui pada siswa kelas IV SDN 42 Ampenan. Peserta didik tampak belum optimal

diperlakukan sebagai subyek didik yang memiliki potensi berkembang secara mandiri.

Guru kurang memberikan ransangan berupa pertanyaan kepada siswa sebelum

menampaikan materi, guru kurang melatih siswa dalam kegiatan kerja sama dengan

kelompok dan kurang memberikan pujian pada siswa.

Berdasarkan hasil observasi hal tersebut terjadi karena model pembelajaran yang

digunakan guru kurang tepat. Guru hanya menggunakan model atau metode ekspositori

yang pengajarannya berpusat pada guru. Pengajaran IPS yang ditetapkan guru cenderung

mengarahkan agar siswa terampil mengerjakan soal-soal tes, akibatnya pemahaman

konsep siswa rendah.
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Hal tersebut diatas terbukti dengan hasil pencapaian siswa pada mata pelajaran

IPS kelas IV SDN 42 Ampenan yang masih banyak belum mencapai KKM. KKM adalah

keriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan

(Permendiknas, 2006).

KKM yang ditetapkan SDN 42 Ampenan pada mata pelajaran IPS adalah 75.

Sedangkan KK 85%. Hasil ulangan IPS kelas IV di SDN 42 Ampenan menunjukkan hasil

yang belum memuaskan walaupun nilai tertinggi mencapai 100, nilai terendah 30 dan KK

mencapai 63%. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa kelas IV SDN 42 Ampenan

belum mencapai Ketuntasan Klasikal yang telah ditetapkan pihak sekolah.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi diperlukan upaya untuk

memperbaiki kualitas pembelajaran agar dapat meningkatkan keaktifan dan partisipasi

siswa dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas

IV SDN 42 Ampenan. Salah satu alternatif model pembelajaran IPS yang dapat

meningkatkan keaktipan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran di Sekolah Dasar

adalah Model Discovery Learning. Model Discovery Learning merupakan nama lain dari

model pembelajaran penemuan. Sesuai dengan namanya, model ini mengarahkan siswa

untuk dapat menemukan sesuatu melalui proses pembelajaran yang dilakukannya. Mereka

tidak hanya sebagai konsumen, tetapi diharapkan pula bisa berperan aktif, bahkan sebagai

pelaku dan pencipta ilmu pengetahuan (Kosasih, 2014: 83).

Ciri utama Model Discovery Learning adalah siswa tidak diberikan materi

dalam bentuk finalnya. Artinya siswa sendiri yang menemukan konsep pemahamannya.

Guru hanyalah sebagai fasilitator. Guru membuat atau merekayasa permasalahan sesuai

dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Siswa membangun konsepnya sendiri

berdasarkan permasalahan tersebut, sehingga siswa menemukan generalisasi dari

permasalahan tersebut.



4

Dalam pembelajaran menggunakan Model Discovery Learning guru berperan

sebagai motivator, fasilitator, dan manajer pembelajaran. Menurut Kosasih, (2014: 84)

motivator yakni mendorong siswa untuk mau berpikir dan bekerja keras untuk bias

belajar dengan baik. Mereka tampil percaya diri bahwa merekapun mampu menemukan

sesuatu yang penting dan bermanfaat. Fasilitator yakni penyedia sumber belajar yang

diperlukan para siswa di dalam mewujudkan penemuan-penemuannya. Sumber-sumber

belajar yang dimaksud dapat berupa berbagai bahan refrensi ataupun lingkungan belajar

yang sesuai dengan konteks pembelajaran. Adapun manajer pembelajaran menurut

Kosasih, (2014: 84) yakni menata hubungan antara siswa dan rencana pembelajaran yang

mereka lakoni.

Berdasarkan analisis tersebut peneliti membuat gagasan untuk memecahkan

masalah dalam pembelajaran IPS yang ada di SDN 42 Ampenan. Peneliti bereksperimen

menggunakan model pembelajaran Dicovery Learning sebagai alternatif pemecahan

masalah dengan judul “Pengaruh Model Discovery Learning terhadap Hasil Belajar IPS

Siswa Kelas IV SDN 42 Ampenan Tahun Pelajaran 2015/2016”.

Dengan Model Discovery Learning diharapkan dapat meningkatkan Hasil

belajar IPS siswa kelas IV SDN 42 Ampenan Tahun Pelajaran 2015/2016”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini aadalah:

“Bagaimana pengaruh penggunaan model Discovery Learning terhadap hasil belajar IPS

siswa kelas IV SDN 42 Ampenan Tahun Pelajaran 2015/2016?”

Dari rumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh penggunaan model Discovery Learning terhadap hasil belajar IPS

siswa kelas IV SDN 42 Ampenan Tahun Pelajaran 2015/2016.
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II. METODE PENELITIAN

A. Rencana Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian eksperimen.

Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk

mencari pengaruh perlakuan terentu terhadap yang lain dalam kondisi yang

terkendalikan (Sugiyono, 2013: 107).

Desain metode eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre-

Experimental Design dengan bentuk One-Group Pretest-Posttest Design. Desain ini

terdapat pretest sebelum diberi perlakuan dan posttest setelah diberi perlakuan.

Paradigma desain ini yaitu:

Gambar 3.1 Paradigma One-Group Pretest-Posttest Design (Sugiyono, 2013: 111).

Keterangan:

O1 = nilai pretest (sebelum diberi perlakuan)

O2 = nilai posttest (setelah diberi perlakuan)

X = Perlakuan (dalam penelitian ini menggunakan Model Discovery Learning)

Pengaruh perlakuan = (O2   O1)

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam perlakuan dengan model

Discovery Learning adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Masalah

Guru menyampaikan suatu permasalahan untuk yang menggugah dan

menimbulkan kepenasaran-kepenasaran tentang fenomena tertentu.

2. Membuat jawaban sementara (Hipotesis)

O1 X O2
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Siswa diajak melakuakan identifikasi masalah yang kemudian diharapkan bisa

bermuara pada perumusan jawaban seementara.

3. Mengumpulkan Data

Hipotesis merupakan jawaban sementara. Oleh karena itu, perlu ada pembuktian

untuk merumuskan benar tidaknya.

4. Generalisasi

Setelah data terkumpul dan dianalisis kemudian dikoreksi dengan rumusan

masalah sebelumnya. Data-data tersebut untuk menjawab permasalahan tersebut.

Kesimpulan itulah yang disebut dengan penemuan dalam rangkaian kegiatan yang

dilakukan siswa.

5. Mengkomunikasikan

Masing-masing siswa, baik individu maupun kelompok, melaporkan hasil

kegiatannya didepan kelas untuk di tanggapi oleh siswa lain.

Setelah itu dilakukan tes akhir (untuk memperoleh nilai Posttest).

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan selama 2 bulan,

yaitu mulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Sedangkan lokasi yang

diambil dalam penelitian ini adalah SDN 42 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016.

C. Subyek Penelitian

Yang termasuk subyek penelitian adalah seluruh siswa kelas IV SDN 42

Ampenan Tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 34.

D. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas
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Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah Model Discovery Learning yang

diterapkan dalam proses pembelajaran IPS.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar. Hasil belajar dalam

penelitian ini adalah nilai dalam bentuk angka pada mata pelejaran IPS yang

diperoleh siswa kelas IV SDN 42 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016 dari hasil

pretest, dan posttest setelah kegiatan proses pembelajaran menggunakan Model

Discovery Learning.

E. Instrumen Penelitian

1. Instrumen yang digunakan

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar tes. Tes

adalah rangkaian pertanyaan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur

keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki

oleh individu atau kelompok (Mahmud, 2011: 185).

Adapun tes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian

pertanyaan yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa atau hasil belajar

siswa pada mata pelajaran IPS sebelum dan setelah menggunakan model

discovery learning.

Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk soal

pilihan ganda. Soal pilihan ganda adalah bentuk tes yang mempunyai satu

jawaban yang benar atau paling tapat (Sudjana, 2013: 48).

Jumlah soal yang  digunakan dalam penelitian ini adalah 30 soal yangt

telah teruji validitas, reliabilitas, maupun tingkat kesukarannya.
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2. Uji Coba Instumen

a. Validitas Instrumen

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan

kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes dengan kriterium.

Untuk menguji validitas alat ukur dapat menggunakan Teknik Analisis

Korelasional Poin Biserial, dimana skor hasil tes untuk tiap butir soal

dikorelasikan dengan skor hasil tes secara keseluruhan. Rumusnya (Sudijono,

2014: 258) yaitu:

Keterangan:

= Angka Indeks Korelasi Poin Biserial

= mean skor total, yang berhasil dicapai oleh seluruh peserta tes

= Mean (nilai rata-rata hitung) skor yang dicapai oleh peserta tes yang

menjawab benar, yang sedang dicari korelasinya dengan tes secara

keseluruhan.

= Deviasi Standar total (Deviasi standar dari sekor total)

= proporsi peserta tes yang menjawab benar terhadap butir soal yang sedang

dicari korelasinya dengan tes secara keseluruhan.

Adapun cara memberikan interpretasi terhadap angka Indeks

Korelasi Poin Biserial yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap ,

kita pergunakan table nilai “r” Product Moment dengan terlebih dahulu

mencari df-nya (df= N-2). Jika yang kita peroleh dalam perhitungan

ternyata sama atau lebih besar dari maka kita dapat mengambil

kesimpulan bahwa kedua variable yang sedang kita cari korelasinya, ternyata
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secara signifikan memang berkorelasi. Jika lebih kecl dari pada ,

berarti tidak ada korelasi yang signifikan.

Dengan menggunakan rumus Teknik Analisis Korelasional Poin

Biserial, pada taraf signifikansi 5%, terdapat 30 item soal yang valid dari 55

item yang telah diuji cobakan. 30 item yang valid yaitu nomor 5, 6. 7, 9, 10,

11,12 ,13, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43,

46, 47, 48, dan 50. Untuk keperluan penelitian, peneliti menggunakan 30 item

telah valid. Sedangkan 25 item yang didak valid tidak digunakan dalam

penelitian.

b. Realibilitas Instrumen

Realibilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan . suatu tes

dapat dikatakan mempunyai kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat

memberikan hasil yang tetap. Utuk mengetahui ketetapan ini pada dasarnya

dilihat kesejajaran hasil.

Pengujian Realibilitas instrument dilakukan dengan teknik belah dua

(split half) yang dianalisis dengan rumus Spearman  Brown (Arikunto, 2013:

107)

= 2r1 +
Keterangan:

= korelasi antara skor-skor setiap belahan tes

= korelasi reliabilitas yang sudah disesuaikan.

Koefisien reliabilitaas yang dihasilkan, selanjutnya di interpretasikan

dengan menggunakan kriteria dari Guilford (Sundayana, 2014: 70), yaitu:
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Table 3.1 Klasifikasi Koefisien Reliabilitas
Koefisien Reliabilaitas (r) Interpretasi

0,00 ≤ r < 0,20 Sangat rendah
0,20 ≤ r < 0,40 Rendah
0,40 ≤ r < 0,60 Sedang/cukup
0,60 ≤ r < 0,80 Tinggi
0,80 ≤ r ≤ 1,00 Sangat tinggi

Dengan rumus di atas menghasilkan koefisien reliabilitas sebesar

0,871. Berdasarkan tabel kriteria reliabilitas soal, rentang nilai koefisien

reliabilitas antara 0,81 - 1,00 termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Oleh

karena itu, instrumen hasil belajar yang digunakan ini memiliki reliabilitas

sangat tinggi sehingga dapat digunakan dalam penelitian

c. Tingkat kesukaran

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu

sulit. Soal yang terlalu mudah tidak dapat merangsang siswa untuk

mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang telalu sulit akan

menyebabkan siswa putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba

lagi karena diluar jangkauannya (Arikunto, 2013: 222).

Analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal dilakukan

menggunakan rumus sebagai beerikut:P =
Keterangan:

P = indeks kesukaran

B = banyaknya siswayang menjawab soal dengan benar

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes
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Tabel 3.2 Klasifikasi Indeks Kesukaran Soal
No Nilai Kategori
1. 0,00 ≤ P ≤ 0,30 Sukar
2. 0,31 ≤ P ≤ 070 Sedang
3. 0,71 ≤ P 1,00 Mudah

Berdasarkan hasil uji taraf kesukaran soal, dari 55 item soal yang

diuji, peneliti mendapatkan 14 item soal dengan kategori sukar, 40 item soal

dengan kategori sedang, dan 1 item soal dengan kategori mudah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Tes hasil belajar dilakukan dengan memberikan pretest dan posttest

menggunakan soal yang sama, diamana jenis soal yang digunakan aaalah soal dalam

bentuk pilihan ganda. Tes hasil belajar ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana

tingkat kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diberikan sebelum dan

setelah adanya perlakuan.

G. Teknik Analisis Data

Data hasil belajar IPS siswa diperoleh melalui tes hasil belajar sebelum dan

sesudah menggunakan model discovery learning dalam proses pembelajaran, yaitu

dengan memberikan Pretest dan Posttest berupa soal pilihan ganda yang telah diuji

validitas, reliabilitas, maupun tingkat kesukarannya kepada siswa. Hasil tersebut

berupa skor dalam bentuk angka berkkisar dari 0-100.

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan

antara kelompok yang diberi perlakuan (menerapkan Model Discovery Learning

dalam proses pembelajaran) dengan kelompok yang tidak diberi perlakuan, maka

dilakukan pengujian terhadap hipotesis.

Untuk menentukan teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis

terlebih dahulu mengetahui apakah data hasil penelitian terdistribusi normal atau tidak

perlu dilakukan pengujian terhadap data sampel yang diperoleh.
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1. Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk data pretest dan posttest akhir. Pengujian

dirunjukkan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak.

Uji normalitas dicari dengan menggunakan rumus uji chi kuadrat

(Sugiyono, 2013: 107):

= ∑ (f0 − fh)fh
Keterangan:

= nilai chi kuadrat

f0 = frekuensi yang diperoleh/diamati

fh = frekuensi yang diharapkan

Jika ≤ , maka data terdistribusi normal

Jika ≥ , maka data terdistribusi tidak normal.

Data terdistribusi normal pada taraf signifikan 5% dengan derajat

kebebasan db= k-1, dengan k menyatakan kelas interval.

2. Uji Hipotesis

Setelah sampel diberi perlakuan yang berbeda maka dilaksanaka tes

akhir. Dari hasil tes akhir ini akan diperoleh data yang digunakan sebagai

pembanding dari data pretest dalam penelitian, yaitu hipotesis diterima atau tidak.

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis yang peneliti ajukan, yaitu

dengaan cara perhitungan lebih lanjut dengan analisis statistik. Sebelum diadakan

pengujian sebaiknya harus tahu bagaimana hipotesisnya. Adapun hipotesis yang

telah dirumuskan sebagai berikut:

Ha: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara model Discovery

Learnig terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 42 Ampenan tahun

pelajaran 2015/2016.



13

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara model Discovery

Learnig terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 42 Ampenan tahun

pelajaran 2015/2016.

Untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran model

Discovery Learnig terhadap hasil belajar siswa, maka data hasil belajar siswa

(pretest dan posttest) diolah dengan menggunakan uji-t. Berikut rumus thitung

menurut Arikunto (2013: 395):

= ∑ (∑ )( − 1)
dengan keterangan:

t = harga t untuk sampel berkorelasi

=  (difference), perbedaan antara skor tes awal dengan skor tes akhir unruk

setiap individu

= rerata dari nilai perbedaan (rerata dari D)

= Kuadrat dari D

n = Banyaknya subjek penelitian

Setelah diperoleh harga thitung, kemudian dibandingkan dengan harga

ttabel dengan db = n-1 dan taraf kepercayaan 95% (taraf signifikansi 5%) dan 99%

(taraf signifikansi 1%). Kriteria pengujiannya, apabila thitung> ttabel maka

koefisiensi korelasi tersebut signifikan. Artinya Ha diterima dan Ho ditolak.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan

bulan Juni 2016 pada siswa kelas IV SDN 42 Ampenan. Penelitian ini
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menggunakan desain One-Group Pretest-Posttest Design, dimana terdapat Pretest

sebelum diberi perlakuan dan Posttest sesudah diberi perlakuan.

Pada tahap awal, peneliti memberikan tes awal (Pretest) kepada siswa

dengan tujuan melihat kemampuan awal siswa. Tahap berikutnya adalah peneliti

memberikan perlakuan berupa penerapan model Discovery Learning sebanyak 4

(empat) kali pertemuan. Pada tahap akhir setelah pemberian perlakuan, peneliti

memberikan tes akhir (posttest) kepada siswa dengan tujuan melihat perbandingan

hasil belajar antara sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan (model

Discovery Learning).

2. Hasil Analisis Validitas Butir Soal, Reliabilitas Soal, dan Tingkat Kesukaran Soal

a. Validitas Butir Soal

Soal-soal yang digunakan dalam penelitian ini telah diuji coba

kepada 30 orang siswa kelas IV di SDN 6 Ampenan. Dengan menggunakan

rumus Teknik Analisis Korelasional Poin Biserial, pada taraf signifikansi 5%,

terdapat 30 item soal yang valid dari 55 item yang telah diuji cobakan. 30 item

yang valid yaitu nomor 5, 6. 7, 9, 10, 11,12 ,13, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, dan 50. Untuk keperluan

penelitian, peneliti menggunakan 30 item telah valid. Sedangkan 25 item yang

didak valid tidak digunakan dalam penelitian.

b. Reliabilitas Butir Soal

Untuk menguji reliabilitas butir soal secara keseluruhan dilakukan

dengan teknik belah dua (split half) yang dianalisis dengan rumus Spearman

Brown yang menghasilkan koefisien reliabilitas sebesar 0,871. Berdasarkan

tabel kriteria reliabilitas soal, rentang nilai koefisien reliabilitas antara 0,81 -

1,00 termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Oleh karena itu, instrumen hasil
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belajar yang digunakan ini memiliki reliabilitas sangat tinggi sehingga dapat

digunakan dalam penelitian.

c. Tingkat Kesukaran Butir Soal

Analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran butir

soal adalah dengan menggunakan rumus = . Berdasarkan hasil uji taraf

kesukaran soal, dari 55 item soal yang diuji peneliti mendapatkan 14 item soal

dengan kategori sukar, 40 item soal dengan kategori sedang, dan 1 item soal

dengan kategori mudah.

3. Hasil Penelitian Tes Hasil Belajar Siswa

a. Deskripsi Hasil Belajar Siswa

Butir soal yang telah divalidasi digunakan sebagai soal pretest dan

posttest pada materi perkembangan teknonogi dan masalah sosial untuk

mengukur hasil belajar siswa.

Dalam pembetian pretest dan potstest, dari 34 subyek penelitian,

yang hadir mengikuti pretest dan posttest adalah 31 siswa dan 3 (tiga) siswa

lainnya tidak hadir karena mereka kurang sehat/sakit. Siswa yang tidak hadir

tersebut yaitu Bayanul Hak, Nadifa Putri Agistani, dan Suherman. Sehingga

data yang dianalisis adalah data dari 31 siswa tersebut.

Berikut data hasil belajar (Pretest Posttest ) siswa.

Tabel 4.1 Hasil Pretes-Posttes Siswa
Jumlah

Siswa (N) Tes
Nilai

Tertinggi
Nilai

Terendah
Rata-
rata

31
Pretest 100 33 72,55
Posttest 100 60 83

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diinterpretasikan dalam diagram

yang ditunjukkan pada gambar 4.1 di bawah ini.
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Gambar 4.1 Diagram Data Hasil Pretest-Posttest Siswa

Dari gambar 4.1 di atas, terlihat bahwa nilai tertinggi pretest dan

posttest yang diperoleh siswa berturut turut yaitu 100 dan 100 . Sedangkan

nilai pretest dan posttest terrendah yang diperoleh siswa berturut turut yaitu

30 dan 60. Adapun nilai rata-rata pretest dan posttest yang diperoleh siswa

yaitu 72,55 dan 83. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa

setelah diberikan perlakuan (posttest) lebih baik dibandingkan dengan sebelum

diberikan perlakuan (pretest). Demikian pula untuk nilai rata-rata siswa

setelah diberikan perlakuan lebih baik dibandingkan dengan nilai rata-rata

siswa sebelum diberikan perlakuan.

b. Hasil Uji Normalitas Data

Setelah data tes hasil belajar siswa diperoleh, kemudian dilakukan uji

normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah

kedua data (pretest dan posttest) terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas

yang digunakan  dalam penelitian ini adalah uji chi-kuadrat. Kriteria

pengujiannya adalah data terdistribusi normal jika X2
hitung ≤ X2

tabel pada taraf
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signifikansi 5% dan dengan db = k-1, dimana k adalah banyaknya kelas

interval.

Hasil uji normalitas pretest da posttest dapat dilihat pada tabel 4.2

berikut.

Tabel. 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar

Data X2
hitung X2

tabel Kesimpulan

Pretest 2,379 11,070 Terdistribusi normal

Posttest 1,333 11,070 Terdistribusi normal

Grafik normalitas data pretest dan posttest dapat dilihat pada gambar

4.2 dan 4.3 berikut.

Gambar 4.2 Grafik Normalitas Data Pretest

Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat 6 interval kelas

berdasarkan hasil belajar (pretest) siswa, yaitu kelas dengan rentan nilai 33-44,

45-56, 57-68, 69 -80, 81-92, dan 93-104. Terdapat 1 siswa yang mendapat

nilai pada kelas 33-44, 3 siswa yang mendapat nilai pada kelas 45-56, 11

siswa mendapat nilai pada kelas 57-68, 9 siswa mendapat nilai pada kelas 69-

80, 5 siswa mendapat nilai pada kelas 81-92, dan 2 siswa mendapat nilai pada

kelas 93-104. Sehingga dari grafik 4.2 tergambar bahwa nilai dengan frekuensi
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siswa terbanyak terdapat pada interval kelas 57-68 dengan jumlah 11 siswa,

sedangkan nilai dengan frekuensi siswa paling sedikit terdapat pada interval

kelas 33-44 dengan jumlah 1 siswa.

Gambar 4.3 Grafik Normalitas Data Posttest

Grafik 4.3 menunjukkan bahwa terdapat 6 interval kelas

berdasarkan hasil belajar (posttest) siswa, yaitu kelas dengan rentan nilai 60-

66, 67-73, 74-80, 81-87, 88-94, dan 95-101. Terdapat 1 siswa yang mendapat

nilai pada kelas 60-66, 3 siswa yang mendapat nilai pada kelas 67-73, 11

siswa mendapat nilai pada kelas 74-80, 10 siswa mendapat nilai pada kelas 81-

87, 4 siswa mendapat nilai pada kelas 88-94, dan 2 siswa mendapat nilai pada

kelas 95-101. Sehingga dari grafik 4.3 tergambar bahwa nilai dengan frekuensi

siswa terbanyak terdapat pada interval kelas 74-80 dengan jumlah 11 siswa,

sedangkan nilai dengan frekuensi siswa paling sedikit terdapat pada interval

kelas 60-66 dengan jumlah 1 siswa.
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c. Hasil Uji Hipotesis

Setelah melakukan uji normalitas, diperoleh data terdistribusi normal

sehingga uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t yang disajikan

dalam tabel 4.3 berikut.

Tabel. 4.3 Hasil Uji Hipotesis Hasil Belajar
Taraf

signifikansi thitung ttabel

5% 5,505 2,042
1% 5,505 2,750

Hipotesis alternatif (Ha) akan diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak

jika thitung> ttabel. Berdasarkan tabel di atas, baik dalam taraf signifikansi 5%

maupun 1% diperoleh hasil thitung = 5,505, yaitu lebih besar dari ttabel 5% =

2,042 dan ttabel 1% = 2,750 sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha

diterima. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh pembelajaran menggunakan

model Discovery Learning terhadap hasil belajar IPS siswa.

B. Pembahasan Hasil Penelitan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hasil belajar IPS siswa

kelas IV di SDN 42 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016 dengan menerapkan model

pembelajaran model Discovery Lerning. Model Discovery Lerning merupakan bagian

dari kerangka pendekatan saintifik. Siswa tidak hanya disodori oleh sejumlah teori

(pendekataaan deduktif), tetapi merekapun berhadapan dengan sejumlah fakta

(pendekatan induktif). Dari teori dan fakta itulah, mereka diharapkan dapat

merumuskan sejumlah penemuan (Kosasih, 2014: 83).

Penelitian ini diawali dengan pemberian Pretest kepada siswa dengan tujuan

melihat kemampuan awal siswa. Rata-rata hasil Pretest siswa sebesar 72,55, dengan

nilai tertinggi adalah 100 dan terendah adalah 33.
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Selanjutnya peneliti memberikan perlakuan dengan menerapkan model

Discovery learning pada mata pelajaran IPS selama 4 (empat) kali pertemuan.

Pertemuan pertama diberikan pada 09 Mei 2016, pertemuan kedua pada 11 Mei 2016,

pertemuan ketiga pada 24 Mei 2016 dan pertemuan ke empat pada 25 Mei 2016.

Setelah itu peneliti memberikan Posttest kepada siswa untuk mengetahui

hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan. Adapun rata-rata Posttest siswa

sebesar 83, dengan nilai tertinggi mencapai 100 dan terrendah 60. Jika dibandingkan

dengan nilai rata-rata Pretest siswa mengalami peningkatan yakni sebesar 10,45.

Pembelajaran dengan model Discovery Learning rancangan pembelajaran

yang melibatkan peserta didik untuk aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan

pembelajaran. Pada model Discovery Learning ini peserta didik dilibatkan mulai dari

identifikasi masalah sampai membuat kesimpulan dan mempresntasikan hasil

kesimpulan mereka. Selain itu, pembelajaran ini juga lebih menarik karena

menyebabkan siswa mengarahkan  kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan

akalnya dan motivaasi sendiri. Sehingga menimbulkan rasa senang pada siswa, karena

tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Dengan demikian, kesesuaian antara

karakteristik peserta didik dengan materi pembelajaran dapat difasilitasi melalui

mmodel pembelajaran ini.

Setelah diketahui adanya perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebeum

(Pretest) dan setelah diberikan perlakuan (Posttest), selanjutnya menganalisis

hipotesis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu dengan menggunakan

rumus t-test atau uji t. Peneliti memperoleh hasil thitung 5,505 sedangkan ttabel 2,042

pada taraf kepercayaan 95% (taraf signifikansi 5%) dan ttabel 2,750 pada taraf

kepercayaan 99% (taraf signifikansi 1%) yang berarti bahwa terdapat pengaruh

pembelajaran menggunakan model Discovery learning.
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Mengacu pada pengujian di atas, maka hipotesis alternatif (Ha) yang

berbunyi terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara model pembelajaran

Discovery learning terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 42 Ampenan tahun

pelajaran 2015/2016, dinyatakan diterima.

Hasil penelitian di atas didukung penelitian yang relevan oleh Arindah

(2015) dengan tujuan untuk untuk mengetahui perbedaan signifikan hasil belajar

antara siswa yang diberi perlakuan dengan model Discovery Learning dengan siswa

yang menggunakan model pembelajaran konvensional pada mata pelajaran IPS  kelas

IV SD Negeri 3 Petiken, Driyorejo- Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada

perbedaan signifikan hasil belajar dengan menggunakan model Discovery Learning

dan pembelajaran konvensional pada mata pelajaran IPS kelas IV, sehingga dapat

ditarik kesimpulan bahwa  terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran

Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV

SDNegeri 3 Petiken, Driyorejo-Gresik.

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarniti (2014)

dengnan tujuan untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan pada hasil

belajar IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan model pembelajaran Guided

Discovery Learning dengan kelompok siswa yang dibelajarkan model pembelajaran

konvensional di kelas V SD Gugus VII Kecamatan Sawan Tahun Pelajaran

2013/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan

pada hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang dibelajar dengan model Guided

Discovery Learning dan kelompok siswa yang dibelajar dengan model pembelajaran

konvensional. Besarnya t hitung adalah 2,92 sedangkan t tabel dengan db = 47 dan

taraf signifikansi 5% adalah 1,67793. Hal ini berarti, t hitung lebih besar dari t tabel

(2,92>1,67793) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, model
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Guided Discovery Learning berpengaruh terhadap hasil belajar IPA yang diperoleh

pada siswa kelas V tahun pelajaran 2013/2014 di Gugus VII Kecamatan Sawan.

Putrayasa (2014) dalam penelitiannya diperoleh: 1) Terdapat perbedaan hasil

belajar IPA antara kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model

discovery learning dan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan

pembelajaran konvensional. 2) Terdapat interaksi antara model pembelajaran dan

minat terhadap hasil belajar IPA siswa. 3) Pada kelompok siswa yang memiliki minat

tinggi, terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang mengikuti

pembelajaran dengan model discovery learning dengan kelompok siswa yang

mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran konvensional. 4) Pada kelompok siswa

yang memiliki minat rendah, tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara

kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning dan

kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran konvensional.

Sehingga disimpulkan bahwa model pembelajaran discovery learning dan minat

belajar berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa.

Dari beberapa penelitian relevan di atas menguatkan hasil penelitian bahwa

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan model Discovery learning terhadap

hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 42 Ampenan tahun pelajaran 2015/2016.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan maka dapat

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dalam penerapan

model Discovery Learning terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SDN 42

Ampenan tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikan dengan penghitungan

statistik dengan menggunakan rumus t-tes satu sampel.
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Analisis statistik menggunakan rumus t-tes satu sampel diperoleh hasil thitung

5,505 sedangkan ttabel 2,042 pada taraf kepercayaan 95% (taraf signifikansi 5%) dan

ttabel 2,750 pada taraf kepercayaan 99% (taraf signifikansi 1%) yang berarti bahwa

terdapat pengaruh antara pembelajaran menggunakan model Discovery Learning

dengan hasil belajar IPS siswa yang dimulai dari identifikasi masalah, perumusan

hipotesis, pengumpulan data, generalisasi kemudian memresentasikan.

Berdasarkan hasil perbandingan rata-rata nilai siswa, terdapat perbedaan

peningkatan nilai rata-rata siswa sebelum dan setelah diberi perlakuan. Sebelum

diberi perlakuan nilai rata-rata siswa sebesar 72,55, dan setelah diberi perlakuan nilai

rata-rata siswa sebesar 83, dengan peningkatan sebesar 10,45. Dengan demikian

memperkuat kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara

model Discovery Learning terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 42

Ampenan tahun pelajaran 2015/2016.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Guru, dapat menggunakan model dalam penelitian ini sebagai alternatif cara

belajar untuk menigkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPS.

2. Bagi Siswa, dapat menggunakan model dalam penelitian ini sebagai cara untuk

mengembangkan kemampuan-kemampuan siswa.

3. Bagi Pengemban Ilmu Pengetahuan, dapat menyempurnakan model dalam

penelitian ini pada materi atau pada mata pelajaran yang berbeda.

4. Bagi Penulis, dapat menerapkan model dalam penelitian ini sebagai upaya

meningkatkan hasil belajar siswa ketika telah menjadi pendidik.
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