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ABSTRAK  

Yang melatarbelakangi penelitian ini  adalah hasil belajar yang 

diperoleh siswa khususnya pada mata pelajaran IPA tidak efektif. Hal itu 

disebabkan karena kurang maksimal diterapkannya kemampuan dasar yang 

dimiliki guru tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan 

rumusan masalah, yaitu bagaimanakah Penerapan Metode Discovery Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SDN 25 Mataram Tahun 

Ajaran 2015/2016?. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa setelah peneliti menerapkan metode discovery. 

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode observasi dan 

tes. Hasil penelitian dari penelitian ini terdiri dari hasil belajar siswa dan hasil 

observasi aktivitas guru dan siswa. Hal ini dapat dilihat pada perolehan nilai 

hasil belajar siswa pada siklus I, yaitu dengan ketuntasan klasikal 56,67% 

meningkat menjadi 93,33% pada siklus II. Sedangkan hasil observasi 

aktivitas guru pada siklus I, yaitu sebesar 77 menjadi 91 pada siklus II. Dan 

observasi aktivitas siswa pada siklus I, yaitu sebesar 76,5 menjadi 81 pada 

siklus II. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan diterapkannya metode 

discovery secara optimal dan sesuai dengan prosedur-prosedurnya maka hasil 

belajar siswa akan mengalami peningkatan.  

      Kata-kata Kunci: hasil belajar IPA dan metode discovery. 
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APPLICATION METHODS TO IMPROVE THE DISCOVERY OF LEARNING 

IPA CLASS IV SDN 25 MATARAM 2015/2016 ACADEMIC YEAR . 

By: 

Pani Suswari  

NIM: E1E212188 

ABSTRACT 

 

The background of this study is the result of learning by the students, especially in 

science subjects are not effective. It caused for less than the maximum 

implementation of the basic abilities possessed the teacher. Based on the above 

background can be formulated formulation of the problem, namely how 

Application Discovery Methods To Improve Student Learning Outcomes Science 

Class IV SDN 25 Mataram 2015/2016 Academic Year ?. The purpose of this 

study are: to improve student learning outcomes IPA after the researchers applied 

a method of discovery. The method used in this research is the method of 

observation and tests. The results of the study consisted of students' achievements 

and results of teacher and student activity observation. It can be seen on the 

acquisition value of student learning outcomes in the first cycle, namely the 

classical completeness 56.67% increase to 93.33% in the second cycle. While the 

observation of activities of teachers in the first cycle, which amounted to 77 to 91 

in the second cycle. And observation of student activity in the first cycle, which 

amounted to 76.5 to 81 in the second cycle. The conclusion of this study is the 

discovery method with the implementation of optimal and in accordance with its 

procedures, the results of student learning will be increased. 

Keywords: Science learning outcomes and methods of discovery. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Peneliti mengambil judul ini dikarenakan disaat proses pembelajaran 

berlangsung antara guru dan siswa ditemukan suatu permasalahan. 

permasalahan tersebut dapat dilihat masih kurang profesionalnya guru dalam 

mengajar. Hal itu terlihat dari tiga sisi, yaitu pertama kurang maksimal 

diterapkannya kemampuan guru terkait dengan kognitif guru dalam mengajar, 

kedua afektif guru dalam mengajar, ketiga psikomotor guru dalam mengajar. 

Dampak yang ditimbulkan adalah kurang maksimalnya perolehan hasil 

belajar siswa terutama pada mata pelajaran IPA. Hal itu dibuktikan karena 

diperolehnya skor hasil belajar, yaitu sebesar 40 hingga 60. Hal itu 

menunjukkan bahwa perolehan hasil belajar siswa tidak mencapai KKM yang 

ditentukan, yakni lebih besar atau sama dengan 70. Oleh karena itu dengan 

dieterapkan metode discovery diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA siswa kelas IV SDN 25 mataram tahun ajaran 2015/2016. 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengajukan  judul penelitian, 

yaitu; Penerapan Metode Discovery Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas IV SDN 25 Mataram Tahun Ajaran 2015/2016.  

 

B. Rumusan masalah dan cara pemecahan masalah  

1. Dari latar belakang di atas maka dapat di buat rumusan masalah, yaitu: 

bagaimanakah Penerapan metode Discovery Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas IV SDN 25 Mataram Tahun Ajaran 2015/2016. 

2. Adapun cara pemecahan masalahnya adalah dengan cara mempersiapkan 

skenario pembelajaran  (RPP) dan segala hal yang dapat membantu 

proses pembelajaran serta mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran 

dengan menerapkan Metode Discovery Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar IPA siswa sesuai dengan RPP yang disusun.  
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C. Tujuan penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: dapat Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa 

Kelas IV SDN 25 Mataram Tahun Ajaran 2015/2016 dengan Menerapkan 

Metode Discovery.  

 

D. Manfaat penelitian  

1. Bagi sekolah 

Agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan 

pengetahuan siswa dan dalam pemilihan metode pembelajaran.  

2. Bagi guru  

Agar dapat dijadikan sebagai salah satu refrensi dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Kelas. 

3. Bagi siswa 

Agar dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa Kelas IV SDN 

25 Mataram. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

  

A. Deskripsi Teori Pendukung 

1. Hasil belajar IPA 

a. Pengertian hasil belajar  

Pengertian hasil belajar ini dikemukakan oleh dua ahli, 

pertama menurut Purwanto, 2010: 23 dan menurut Nawawi dalam 

Susanto, (2013: 5). Dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil dari kegiatan belajar 

siswa yang berupa perubahan perilaku yang meliputi perubahan pada 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang diperoleh melalui tes 

yang kemudian dinayatakan dalam skor.  

b. Faktor-faktor yang memperngaruhi hasil belajar siswa adalah faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada dua, yaitu pertama 

faktor fisiologis yang terkait dengan kondisi Fisiologis siswa dan 

terkait dengan kondisi panca indra siswa, dan faktor psikologis yang 

terkait dengan intelegensi, perhaitan, minat dan bakat, motif dan 

motivasi, dan kognitif dan daya. Sedangkan faktor eksternal, dibagi 

menjadi dua juga, yaitu pertama faktor lingkungan, yang terkait 

dengan alam dan sosial, dan faktor instrumental, yang terkait dengan 

kurikulum sarana dan fasilitas, dan guru. 

 

 

c. Pengertian IPA 

Pengertian IPA ini dikemukan oleh dua ahli, pertama 

menurut Susanto, 2013: 164 dan Sutrisno dalam Susanto, (2013: 

167). Dari kedua pendapat tersebut tengang pengertian IPA penulis 

menyimpulkan bahwa pembelajaran IPA di SD adalah  salah satu 
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pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik yang dalam 

pembelajarannya melibatkan komponen-komponen IPA seperti IPA 

sebagai produk, proses, sikap, prosedur dan teknologi. 

d. Tujuan pembelajaran IPA di SD 

           Adapun tujuan pembelajaran Sains Di Sekolah Dasar dalam 

Badan Nasional Standar Pendidikan BSNP 2006 dalam Susanto, 

(2013: 171) adalah 1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran 

Tuhan Yang Maha Esa; 2) Mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat; 3) 

Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran; 4) 

Mengembangkan keterampilan proses; 5) Meningkatkan kesadaran 

dalam memlihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam; 6) 

Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya; 7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan 

ketrampilan IPA. 

2. Metode discovery learning  

a. Pengertian metode discovery  

Pegertian ini dikemukan oleh beberapa ahli, pertama menurut 

Sund dalam Aqib, (2013: 118), menurut Jerome Bruner dalam 

Hosnan, dan menurut (Sani, 2014: 97). Dari ketiga pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Metode Discovery Learning adalah suatu 

metode belajar yang dilakukan oleh siswa dengan melakukan 

percoaban atau pengamatan dengan bantuan atau bimbingan guru 

agar siswa menjadi lebih aktif dan kreatif sehingga tercipta 

kemandirian dalam belajar dapat menemukan informasi baru. 

b. Tujuan metode discovery learning  

    Bell 1978 dalam Hosnan, (2014: 284) mengemukakan 

beberapa tujuan spesifik dari pembelajaran dengan penemuan, yakni 

sebagai berikut: 
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1) Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran; 2) Siswa belajar 

menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak, dan siswa 

banyak meramalkan (Extrapolate) informasi tambahan yang 

diberikan; 3) Siswa melakukan tanya jawab baik siswa dengan guru 

maupun siswa dengan siswa; 4) Siswa membentuk cara kerja 

bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar 

dan menggunakan ide-ide orang lain; 5) Keterampilan-keterampilan, 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan 

lebih bermakna; 6) Mudah mentransfer keterampilan yang dipelajari 

untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang 

baru. 

 

c. Kelebihan metode discovery  

Adapun kelebihan penerapan Discovery Learning (Hosnan, 

2014: 287/288) adalah sebagai berikut: 

1) Memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-

keterampilan dan proses-proses kognitif; 2) Meningkatkan 

kemampuan siswa untuk memecahkan masalah (problem solving); 3) 

Berpusat pada peserta didik dan guru berperan sama-sama aktif 

mengeluarkan gagasan-gagasan; 4) Membantu dan megembangkan 

ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru; 5) 

Mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri; 

6) Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang; 7) Mendorong 

keterlibatan keaktifan siswa; 8) Meningkatkan motivasi; 9) 

Meningkatkan tingkat penghargaan pada peserta didik; 10) Belajar 

dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar; 11) Melatih 

siswa belajar mandiri; 12) Siswa aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. 
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d. Kekurangan metode discovery learning 

Adapun kekurangan Discovery Learning (Hosnan, 2014: 

288/289) adalah sebagai berikut:  

1) Kegagalan guru dalam mendeteksi masalah dan adanya 

kesalahpahaman antara guru dengan siswa; 2) Membutuhkan waktu 

lama; 3) Menyita pekerjaan guru; 4) Tidak semua siswa mampu 

melakukan penemuan; 5) Metode penemuan ini tidak berlaku untuk 

semua topik pembelajaran. 

 

e. Langkah-langakh metode discovery learning 

Langkah-langkah metode tersebut dikemukakan oleh 

beberapa ahli, yakni pertama oleh menurut Sani, 2014: 99 dan  

menurut Syah dalam Hosnan 2014: 289. Dari kedua pendapat para 

ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan metode discovery adalah 

sebagai berikut:  

1) Mengajukan pertanyaan terkait masalah yang akan dipelajari. 

2) Membentuk kelompok diskusi yang heterogen. 

3) Membimbing dalam merumuskan hipotesis dan melakukan 

percobaan/pengamatan. 

4) Memfasilitasi kegiatan percobaan/pengamatan 

5) Mengumpulkan data dari kegiatan percobaan/pengamatan. 

6) Menyimpulkan hasil percobaan/pengamatan. 

7) Membuat laporan/rangkuman dari kegiatan yang dilakukan. 

8) Mempersentasikan laporan  

 

B. Hasil penelitian yang relevan  

Yang membuat penelitian ini relevan karena peneliti menemukan dari 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan Metode Discovery. 

Adapun penelian tersebut dilakukan oleh: 
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1.  Penelitian Mustajab, (2012/2013) dalam penelitiannya, peneliti 

menemukan bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa khususnya pada 

mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode dicovery yang ditandai 

dengan terjadinya peningkatan ketuntasan belajar dari pertma melakukan 

tindakan sebesar 72% menjadi 92% pada akhir tindakan.  

2. Agus, (2014) dalam penelitiannya, peneliti menemukan bahwa ada 

peningkatan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPA 

dengan menggunakan metode dicovery yang ditandai dengan terjadinya 

peningkatan ketuntasan belajar dari pertma melakukan tindakan sebesar 

52,17% menjadi 62,60% pada akhir tindakan. 

C. kerangka berpikir 

Peneliti mengambil judul ini dikarenakan disaat proses pembelajaran 

berlangsung antara guru dan siswa ditemukan suatu permasalahan. 

permasalahan tersebut dapat dilihat pada masih kurang profesionalnya guru 

dalam mengajar. Hal itu terlihat dari tiga sisi, pertama kurang maksimal 

diterapkannya kemampuan guru terkait dengan kognitif guru dalam mengajar, 

kedua; afektif guru dalam mengajar, ketiga; psikomotor guru dalam mengajar.  

Dampak yang ditimbulkan adalah kurang maksimalnya perolehan 

hasil belajar siswa terutama pada mata pelajaran IPA. Hal itu dibuktikan 

karena diperolehnya skor hasil belajar, yaitu sebesar 40 hingga 60. Hal itu 

menunjukkan bahwa perolehan hasil belajar siswa tidak mencapai KKM yang 

ditentukan, yakni lebih besar atau sama dengan 70. Oleh karena itu dengan 

dieterapkan metode discovery diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA siswa kelas IV SDN 25 mataram tahun ajaran 2015/2016. 

 

C. Hipotesis tindakan  

Dari rumusan masalah yang diajukan penulis di atas maka dapat 

diajukan hipotesis penelitian yaitu: apabila Metode Discovery diterapkan 

dalam pembelajaran IPA dengan optimal maka Hasil Belajar IPA Siswa 

Kelas IV SDN 25 Mataram semester II tahun ajaran 2015/2016 akan 

mengalami peningkatan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Setting dan waktu penelitian  

Tempat penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Kelas IV SDN 

25 Mataram. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan 

Desember sampai dengan bulan April.  

 

B. Subjek dan observer penelitian  

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas IV SDN 

25 Mataram. Sedangkan yang menjadi observer dalam penelitian ini adalah 

guru Kelas dan Kepala Sekolah SDN 25 Mataram. 

 

C. Faktor yang diteliti 

 Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor siswa dan faktor 

guru. Adapaun faktor siswa yang diteliti adalah aktivitas siswa saat mengikuti 

proses pembelajaran di Kelas dengan diterapkan metode discovey dan faktor 

lain yang diteliti adalah hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

IPA Kelas IV. Sedangkan faktor guru yang diteliti adalah Aktivitas guru 

dalam melaksanakan proses pemebelajaran dengan menerapkan metode 

discovery. 

 

D. Variabel penelitian  

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel Harapan dan variabel 

Tindakan. Adapun yang menjadi variabel Harapan pada penelitian ini adalah 

hasil belajar siswa. sedangkan variabel tindakan pada penelitian ini adalah 

metode discovery. 
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E. Rancangan dan langkah-langkah penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian 

tindakan yang dilakukan di dalam kelas oleh peneliti dengan siswa untuk 

meningkatkan proses dan hasil pembelajaran di kelas. Alasan diterapkannya 

PTK ini adalah untuk mengetahui masalah yang ada dilapangan secara 

langsung dan dapat mengatasi masalah tersebut secara langsung pula.  

Adapun rangcangan penelitian dalam Penelitian Tindakan Kelas ini 

terdiri dari empat tahap, yaitu Tahap pertama adalah tahap perencanaan, 

kedua adalah tahap pelaksanaan, ketiga adalah tahap observasi dan evaluasi, 

keempat adalah tahap refleksi. Adapun langkah-langkah penelitan dalam 

penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus, yaitu siklus I dan sikilus 

II. Masing-masing siklus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan dalam skenario pembelajaran.  

 

F. Metode pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Obsevasi dan tes. Metode observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas 

guru dan aktivitas siswa. dan tes digunakan untuk mengetahui kemampuan 

siswa terhadap materi yang telah dipelajari.  

 

G. Instrumen pengumpulan data 

Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pertama; lembar observasi aktivitas guru dan siswa yang 

terdiri dari 25 indikator dan masing-masing indikator memiliki satu 

deskriptor. kedua; tes hasil belajar IPA yang berupa tes Objektif. Peneliti 

memilih tes objektif dalam penelitian ini dikarenakan kebenaran jawaban 

bersifat mutlak.  
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H. Teknik analisis data  

Adapun hal-hal yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pertama 

data hasil belajar, kedua data observasi aktivitas siswa, dan data observasi 

aktivitas guru.  

 

I. Indikator keberhasilan  

Indikator keberhasilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi proses dan produk. Dari segi proses 

dilihat apabila aktivitas siswa telah terlaksananya semua atau sebagian besar 

kegiatan pembelajaran pada skenario pembelajaran. Dan pada aktivitas guru 

dilihat apabila semua atau sebagian besar dilaksanakannya kegiatan 

pembelajaran yang tertera pada skenario pembelajaran yang telah dirancang. 

Sedangkan dari segi produk dilihat apabila nilai hasil belajar yang diperoleh 

siswa sama dengan atau lebih besar 70 (sesuai KKM) sebesar 85%. 
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BAB IV 

HASIL PEELITIAN DAN PEMBEHASAN 

 

A. Hasil penelitian 

1. Pada siklus I dapat dilihat pada perolehan hasil aktivitas guru dan siswa 

serta hasil belajar siswa. Adapun hasil aktivitas guru dan siswa serta hasil 

belajar siswa dapat dilihat pada tabel perbandingan dan grafik 

perbandingan di bawah ini. 

Tabel 4.8 Perbandingan Hasil Aktivitas Guru, Siswa Dan 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa Pada Siklus I Dan 

S

i

k

l

u

s

 

I

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus  Aktivitas 

guru  

Aktivitas 

siswa   

Hasil belajar siswa  

Jml 

skor  

Kriteria  Jml  kriteri

a 

Ketunta

san 

klasikal   

Rata-

rata 

hasil 

belaja

r   

Kate

gori  

I Perte

muan 

I dan 

II 

77 Baik  76,5 Aktif   56,67% 74,38 Tida

k 

tunta

s 

II Perte

muan 

I 

91 Baik  81 Aktif  93,33% 88,61 Tunt

as  
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Grafik4.1 Perbandingan Hasil Belajar Siswa Pada Siklus I Dan Siklus 

II 

 

      Dari data hasil belajar siswa pada tabel dan grafik di atas dapat dikatakan 

bahwa dengan meningkatnya aktivitas guru dan siswa dengan optimal maka 

hasil belajar siswa juga akan mengalami peningkatan.  

B. Pembahasan  

 

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan sesuai dengan langkah-

langkah Penelitian Tindakann Kelas (PTK) yang telah ditentukan, yaitu 

berawal dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, dan 

tahap refleksi. Pada tahap perencanaan ini, peneliti menyiapkan lembar 

observasi untuk mencatat aktivitas guru dan aktivitas siswa yang digunakan 

sebagai salah satu tolak ukur indikator keberhasilan. Selain itu, guru 
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menyiapkan lembar evaluasi untuk mengukur hasil belajar siswa sekaligus 

sebagai bahan untuk merencakan hasil analisis. 

Dari hasil analisis data pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada 

siklus I menunjukkan bahwa nilai hasil belajar siswa dengan ketuntasan 

kelasikal, yaitu sebesar 56,67% dengan nilai rata-rata belajar siswa, yaitu 

sebasar 74,38.  Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa 

pada siklus I belum tuntas secara klasikal karena belum mencapai ketuntasan 

secara klasikal, yaitu dengan ketuntasan sebesar 85%.  

Hal itu disebabkan karena ada hal-hal yang belum optimal dilakuan 

dengan pembelajaran dengan menggunakan metode discovery. Adapun hal-

hal yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Adanya siswa yang masih bermain saat guru menjelaskan materi pelajaran 

akibatnya dapat mengganggu konsentrasi teman lain.  

2. Adanya siswa yang menggagnggu temannya. 

3. Saat berdiskusi kelompok masih ada siswa yang bermain sehingga hal 

yang didiskusikan kurang dimengerti. 

4. Lembar kerja siswa disusun terlalu umum sehingga membingungkan bagi 

siswa. 

5. belum optimalnya guru dalam memberikan bimbingan kepada siswa. 

6. tidak meratanya bimbingan guru kepada seluruh kelompok diskusi siswa. 

7. Siswa tergesa-gesa dalam menjawab soal karena takut waktu habis. 

8. Materi soal penilaian lebih banyak diambil dari penjelasan guru pada teori 

dari pada kegiatan siswa sehingga banyak soal tidak bisa dijawab oleh 

siswa. 

9. Guru kurang memberikan penghargaan terhadap hasil kegiatan siswa 

sehingga pembelajaran dengan menggunakan metode discovery menjadi 

kurang menyenangkan. 

 

 Sedangkan dari hasil analisis data pelaksanaan tindakan yang 

dilakukan pada siklus II menunjukkan bahwa nilai hasil belajar siswa, yaitu 

sebesar 93,33% dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa, yaitu sebesar 88,61. 
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Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa pada siklus II 

sudah tuntas secara klasikal karena telah mencapai ketuntasan klasikan yang 

ditentukan, yaitu sebesar 85%. 

Tercapainya ketuntasan belajar siswa yang diperoleh pada siklus II 

tersebut disebabkan karena dilaksanakannya hal-hal yang diajukan peneliti 

untuk dilaksankan pada siklus II dengan menggunakan metode discovery. 

Adapun hal-hal yang yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Saat guru menjelaskan materi pelajaran hendaknya guru berkeliling tidak 

diam ditempat sehingga siswa merasa diperhatikan dan tidak berani 

mengganggu temannya.  

2. Guru hendaknya menegur dan memberi nasehat kepada siswa yang 

mengganggu temannya itu. 

3. Guru mendatangi kelompok yang bermain tersebut dan menegurnya.  

4. Hendaknya LKS disusun dengan lebih rinci sehingga mudah dipahami 

oleh siswa. 

5. guru hendaknya memberikan bimbingan yang optimal kepada siswa 

6. guru hendaknya memberikan bimbingan bimbingan kepada siswa dengan 

merata. 

7. Guru memberikan arahan kepada siswa bahwa dalam menjawab soal tidak 

perlu tergesa-gesa.  

8. Materi soal penilaian hendaknya diambil dari kegiatan/dicoba siswa 

9. Guru hendaknya memberikan penghargaan terhadap hasil kegiatan yang 

dilakukan. 

 

Sedangkan perbedaan nilai yang diperoleh siswa dari siklus I ke siklus 

II, yaitu dengan ketuntasan klasikal sebesar 36,66% dan pada nilai rata-rata 

hasil belajar siswa, yaitu sebesar 17,69. Perbedaan tersebut  menunjukkan 

bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa yang diperoleh dari siklus I ke 

siklus II. 
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Dari hasil belajar tersebut dapat dikatakan bahwa dengan 

meningkatnya aktivitas guru dan siswa secara optimal maka masil belajar 

siswa akan mengalami peningkatan.  

Hal tersebut sesuai dengan teori hasil belajar menurut Purwanto, 

(2010: 23). “Hasil belajar adalah perubahan perilaku akibat proses pendidikan 

sesuai dengan tujuan pendidikan yang berupa perubahan kognitif yang 

mencakup perubahan pada pengetahaun siswa, perubahann afektif yang 

mencakup perubahan pada sikap siswa, dan perubahan psikomotor yang 

mencakup keterampilan siswa”. Disamping itu, sesuai dengan teori 

pembelajaran dengan metode discovery menurut Hosnan, (2014: 282) yang 

mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode 

discovery siswa belajar secara aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki 

sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, 

tidak akan mudah dilupakan siswa. Disamping itu dengan balajar penemuan 

siswa juga bisa belajar berpikir  analisis dan mencoba memecahkan sendiri 

porblem yang dihadapi.  

Dengan demikian, Penerapan Metode Discovery Dapat Meningkatkan 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SDN 25 Mataram Tahun Ajaran 

2015/2016. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil analisis data di atas, dapat 

disimpulkan bahwa dengan diterapkannya metode discovery dalam 

pembelajaran IPA secara optimal dan sesuai dengan prosedur-prosedurnya 

maka hasil belajar siswa akan mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan 

dengan perolehan hasil belajar siswa pada siklus I dengan ketuntasan klasikal, 

yaitu sebesar 56,67% meningkat menjadi 93,33% pada siklus II dengan beda 

sebesar 36,66 point. Adapun prosedur-prosedur yang dimaksud adalah 

sebagai berikut:  

1. Mengajukan pertanyaan terkait masalah yang akan dipelajari. 

2. Membentuk kelompok diskusi yang heterogen. 

3. Membimbing dalam merumuskan hipotesis dan melakukan 

percobaan/pengamatan. 

4. Memfasilitasi kegiatan percobaan/pengamatan 

5. Mengumpulkan data dari kegiatan percobaan/pengamatan. 

6. Menyimpulkan hasil percobaan/pengamatan. 

7. Membuat laporan/rangkuman dari kegiatan yang dilakukan. 

8. Mempersentasikan laporan  

 

 

B. Saran  

Berdsarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan beberapa 

saran yang ditujukan untuk guru, siswa, sekolah dan untuk peneliti 

berikutnya. adapun saran-saran yang dimaksud adalah sebaagai berikut: 

a. Untuk sekolah  

Dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pemecahan masalah yang terkait dengan proses belajar mengajar pada 
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mata pelajara IPA, karena metode discovery sudah terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Untuk guru 

Dalam melakukan proses belajar mengajar di Kelas hendaknya 

guru lebih banyak menggunakan metode discovery khususnya pada mata 

pelajaran IPA, karena menggunakan metode discovery tersebut sudah 

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

c. Untuk siswa 

Dalam belajar dengan menggunakan metode discovery hendaknya 

siswa selalu kerjasama dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan 

selalu memperhatikan petunjuk penyelesaian lembar kerjar yang 

diberikan karena dengan menggunakan metode discovery ini 

membutuhkan ketelitian dan butuh waktu yang banyak. 

d. Untuk peneliti berikutnya 

Apabila peneliti yang akan mengkaji tentang metode discovery ini 

khususnya dalam melakukan penelitian hendaknya peneliti 

menerapkannya dengan lebih detail agar hal-hal yang masih kurang 

optimal pada penelitian ini dapat ditingkatkan untuk penelitian 

berikutnya, karena dengan menerapkan metode discovery dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  


