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ABSTRAK 

 

Fa’izah. 2022. Penerapan Model Discovery Learning untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar IPA pada Siswa Kelas IV SD Muhmmadiyah 1 Bontoala Kota Makassar. 

Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dibimbing oleh Irmawanty 

dan Andi Marlia Bakri. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 

IPA memalui penerapan model discovery learning pada siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar. Subjek yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 28 orang siswa. Prosedur penilitian ini terdiri dari 4 tahap 

setiap siklusnya, yakni perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

Indikator hasil belajar pada penelitian ini berupa meningkatnya hasil belajar. 

Adapun pengumpulan datanya diakukan dengan teknik observasi, tes, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

aktvitas siswa yaitu pada siklus I 58,7% mengalami peningkatan pada siklus II 

menjadi 70,7%. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I diperoleh nilai 

rata-rata 61,14 dengan ketuntasan belajar 57,14%. Pada siklus  II nilai rata-rata 

menjadi 82,57 dengan ketuntasan belajar 82,14%. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran discovery learning dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 

Boantoala Kota Makassar. 

 

Kata kunci : discovery learning, hasil belajar   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan tidak sama dengan pengajaran, karena pengajaran hanya 

menitik beratkan pada usaha mengembangkan intelektualitas manusia. Sedangkan 

pendidikan berusaha mengembangkan seluruh aspek kepribadian dan kemampuan 

manusia, baik dilihat dari segi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut 

Ihsan (2021) pendidikan merupakan suatu proses yang arah tujuannya adalah 

merubah tabiat manusia termasuk peserta didik. 

Pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan suatu bangsa. 

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatan kualitas sumber daya 

manusia secara menyeluruh dalam menjamin keberlangsungan pembangunan suatu 

bangsa. Pendidikan diharapkan mampu menciptakan manusia-manusia unggul 

melalui proses memanusiakan manusia sebagaimana hakikat pendidikan. 

Pendidikan merupakan hal terpenting bagi manusia, karena dengan 

pendidikan dapat mengubah pola pikir dan tingkah laku manusia menuju ke arah 

yang lebih baik. Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada pasal 1 yang berbunyi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan juga proses pembelajaran sehingga peserta didikd 

dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 
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Menurut Gulo (2017: 18) bahwa faktor pendidikan yang dimaksud ialah: 

seperti apa tujuan pengajaran, guru, siswa, materi pelajaran, metode pengajaran, 

media pengajaran serta faktor administrasi dan finansial. 

Tujuan pendidikan pada dasarnya mengantarkan peserta didik menuju 

perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat 

hidup mandiri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan ini banyak bergantung pada proses belajar. 

Belajar merupakan pengaitan pengetahuan baru pada struktur kognitif yang 

sudah dimiliki belajar. Hal ini mempunyai arti bahwa dalam proses belajar, siswa 

akan menghubung-hubungkan pengetahuan atau ilmu yang telah tersimpan dalam 

memorinya dan kemudian menghubungkan dengan pengetahuan yang baru. Proses 

pembelajaran merupakan proses komunikasi. 

Ilmu Pengetahuan Alam sebagai bagian dari pendidikan di Sekolah Dasar 

dapat dipandang sebagai tahap awal dalam upaya formal untuk memberikan bekal 

kepada murid. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajaran menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

alamiah. 
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Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengemukakan bahwa tujuan 

pembelajaran IPA di sekolah dasar yaitu: 1. Memperoleh keyakinan terhadap 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya; 2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman 

konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari; 3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat; 4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan; 5. Meningkatkan kesadaran 

untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan 

alam; 6. Meningkatkan kesadaran untuk bisa menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai ciptaan Tuhan; 7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep 

dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs 

(Susanto,2013:171). 

Menurut Trefil (2014) manfaat IPA bagi peserta didik adalah untuk 

memberikan pemahaman agar mampu menjaga maupun menggunakan apa yang 

ada di alam semesta ini secara baik dan bijaksana, sehingga tidak merusaknya. 

Selain itu, IPA bertujuan membantu siswa untuk memperkirakan apa yang akan 

terjadi di masa depan, disertai dengan cara mengatasinya sehingga siswa 

kemampuan intelektual yang dimiliki siswa tidak hanya untuk sesaat tetapi untuk 

jangka panjang. Tujuan lain dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah untuk 

memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan alam semesta 

ini, menerapkan perkembangan konsep Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 

mengembangkan rasa ingin tahun siswa, mengembangkan keterampilan proses 
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pengetahuan siswa, memberikan pemahaman kepada siswa bahwa dirinya terlibat 

dalam menjaga alam semesta dan menghargai apa yang ada di alam ini, dan 

memperoleh pengetahuan tentang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) agar dapat lebih 

dikembangkan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Yang menjadi keharusan 

dalam pembelajaran IPA adalah adanya penguasaan konsep, kegiatan pembuktian 

dan aplikasi.  

Prosesnya pembelajaran IPA dilaksanakan dengan melakukan observasi, 

eksperimen atau praktikum, serta penarikan kesimpulan yang melibatkan peran 

siswa di dalamnya. Jika siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran, diharapkan 

mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, dan membiasakan siswa agar mampu 

memecahkan masalah yang ada di kehidupannya sehari-hari. 

Mengingat pembelajaran IPA di sekolah dasar begitu penting maka seorang 

guru perlu merancang, memahami, dan melaksanakan pembelajaran IPA dengan 

sebaik mungkin sehingga konsep-konsep IPA yang diajarkan dapat dipahami siswa 

dengan baik, sehingga memungkinkan siswa terlibat secara langsung dan aktif 

dalam proses pembelajaran. Umumnya, pengajaran IPA dilakukan dengan cara 

menceramahkan konsep-konsep, prinsip dan hukum-hukum dalam bentuk yang 

sudah jadi kepada siswa, sehingga pembelajaran menjadi monoton dan siswa tidak 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

Proses yang terjadi dalam suatu pembelajaran yakni interaksi antara guru 

dan siswa dimana dalam kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan untuk mencapai 

sebuah tujuan pembelajaran tertentu. Salah satu tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai adalah hasil belajar yang baik, dimana hasil belajar sangat mempengaruhi 

kualitas dan keberhasilan dalam pembelajaran. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan 

guru kelas IV SD Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar, peneliti menemukan 

sebuah fakta bahwa siswa dan guru belum menunjukkan adanya respon yang baik 

dalam mengikuti pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Proses dalam belajar mengajar 

siswa terlihat pasif, siswa hanya mendengar penjelasan guru tanpa mengajukan 

pertanyaan, siswa kurang memperhatikan guru saat proses pembelajaran. 

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas IV SD Muhammadiyah 1 Bontoala 

Kota Makassar bahwa masalah yang melatarbelakangi rendahnya hasil belajar IPA 

antara lain; model pembelajaran yang diterapkan kurang bervariasi sehingga siswa 

cepat merasa bosan dan kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, siswa 

kurang memperhatikan guru pada saat proses pembelajaran, siswa kurang disiplin 

saat proses pembelajaran sedang berlangsung, siswa belum dilibatkan secara aktif 

dalam proses pembelajaran IPA. 

Berdasarkan hasil nilai Ulangan Harian kelas IV mata pelajaran IPA SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar tahun pelajaran 2022/2023 masih 

tergolong rendah. Siswa yang tuntas ada 40% dan yang tidak tuntas sebesar 60%. 

Kriteria tuntas dan belum tuntas tersebut didasarkan atas penetapan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM), dimana KKM mata pelajaran IPA di SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar adalah 70. (sumber:Daftar Nilai 

Ulangan Harian Semester IPA SD Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar 

Tahun Pelajaran 2022/2023) 

Berdasarkan masalah yang terjadi pada saat proses pembelajaran IPA kelas 

IV di SD Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar yaitu: model pembelajaran 

yang di gunakan kurang bervariasi, siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran, 
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siswa kurang memperhatikan guru saat pembelajaran, siswa kurang disiplin saat 

pembelajaran dan hasil belajar siswa yang belum memuaskan. 

Penggunaan model pembelajaran harus sesuai dengan apa yang diharapkan 

yaitu: untuk perbaikan dan peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA. Salah satu solusinya adalah dilaksanakannya proses pembelajaran yang 

menerapkan keaktifan siswa agar siswa lebih tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam 

pembelajaran IPA adalah menggunakan model discovery learning. 

Discovery learning merupakan suatu model pemecahan masalah yang akan 

bermanfaat bagi anak didik dalam menghadapi kehidupannya di kemudian hari. 

Penerapan model discovery learning ini bertujuan agar siswa mampu memahami 

materi pembelajaran dengan sebaik mungkin dan pembelajaran lebih terasa 

bermakna, sehingga hasil belajar siswa pun akan meningkat. Karena model 

discovery learning ini dalam prosesnya menggunakan kegiatan dan pengalaman 

langsung sehingga akan lebih menarik perhatian anak didik dan memungkinkan 

pembentukan konsep-konsep abstrak yang mempunyai makna, serta kegiatannya 

pun lebih realistis (Ilahi,2012).  Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, guru 

menggunakan model discovery learning. Dan diharapkan dengan penerapan model 

pembelajaran ini hasil belajar siswa lebih memuaskan. 

Melalui penerapan model discovery learning peneliti berharap siswa dapat 

memperoleh pengalaman langsung terkait materi yang dipelajari serta mampu 

meningkatkan proses pembelajara IPA yang akan memengaruhi pencapaian hasil 

belajar dengan batas minimal. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin 

mengadakan penelitian pembelajaran IPA melalui penelitian tindakan kelas dengan 
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judul “Penerapan Model  Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

IPA Pada Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar”. 

B. Masalah Penelitian 

1. Identifikasi Masalah 

1) Adanya perilaku siswa yang beragam saat proses belajar mengajar 

berlangsung. 

2) Kurangnya persiapan guru dalam mengajar. 

3) Pengajaran yang diberikan oleh guru bersifat monoton. 

4) Hasil belajar yang diperoleh siswa kurang memuaskan. 

2. Alternatif Pemecahan Masalah 

1) Untuk menjalankan proses pembelajaran dengan baik tentunya 

kedisiplinan siswa dalam bersikap juga menjadi penentu, agar  

pembelajaran terkontrol dengan baik guru harus lebih memperhatikan sikap 

dan perilaku siswa dengan memberikan teguran. 

2) Agar pembelajaran berjalan dengan baik serta tujuan pembelajaran dapat 

tercapai, guru harus menyiapkan semua kebutuhan pembelajaran sebelum 

memulainya seperti RPP, media pembelajaran, dan LKS. 

3) Untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih hidup dan suasana yang 

aktif, sebagai guru harus mampu menerapkan metode serta model 

pembelajaran yang lebih beragam dan tentunya menyesuaikan dengan 

topik pembelajaran yang di ajarkan. 

4) Untuk memperoleh hasil belajar siswa yang memuaskan sebagai guru, 

harus mampu menerapkan model pembelajaran yang lebih variatif didalam 
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pembelajaran salah satunya yaitu penerapan model pembelajaran discoveri 

learning. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana penerapan model pembelajaran discovery 

learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk meningkatan hasil belajar IPA melalui 

penggunaan model discovery learning pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 

Bontoala Kota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas yang akan dilaksanakan diharapkan dapat 

memberi manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis untuk berbagai 

pihak.  

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan 

dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada mata pelajaran IPA terkait manfaat 

model discovery learning terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 

1 Bontoala Kota Makassar.  
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2. Manfaat Praktis 

Mampu memberikan manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan oleh 

berbagai pihak, diantaranya: 

a. Bagi Siswa 

a) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

b) Menumbuhkan rasa senang dan gembira dalam belajar IPA. 

b. Bagi Guru 

a) Sebagai acuan dalam mendapatkan cara yang efektif dalam penyajian 

pelajaran 

b) Menambah wawasan tentang pentingnya penggunaan moel 

pembelajaran bagi keberhasilan siswa dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

c. Bagi Sekolah  

a) Sebagai masukan dalam upaya perbaikan pembelajaran sehingga 

dapat menunjang tercapainya target kurikulum. 

b)  Tercapainya daya serap siswa seperti yang diharapkan. 

d. Bagi Peneliti 

a) Memiliki keterampilan. 

b) Menambah wawasan yang terinci. 

c) Menambah pengetahuan serta kemampuan khususnya dalam 

penggunaan model discovery learning. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran 

sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam 

tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan 

gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Model pembelajaran 

ialah seruluh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum 

dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait 

yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. 

Model mengajar dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan 

dalam menyusun kurikulum, mengatur materi peserta didik, dan memberi petunjuk 

kepada pengajar dikelas dalam pengaturan pengajaran atau pengaturan lainnya. 

Model pembelajaran merupakan suatu rancangan (desain) yang 

menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lengkungan yang memungkinkan 

terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri 

peserta didik (Sukmadinata & Syaodih, 2012:51).  

Joyce & Weil dalam Rusman (2018:144) berpendapat bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran dikelas atau lingkungan 

belajar lain. 

10 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana kegiatan proses pembelajaran yang disusun 

secara sistematis ditujukan kepada guru untuk diimplementasikan kepada siswa 

baik secara langsung maupun tidak langsung didalam pembelajaran.  

a. Ciri-ciri Model Pembelajaran  

Menurut Kardi & Nur dalam Ngalimun (2016:8) model pembelajaran 

mempunyai empat ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode atau 

prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain: 

1) Model pembelajaran merupakan rasional teoritik logis yang disusun oleh 

para pencipta atau pengembangnya. 

2) Berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik 

akan belajar (memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin 

dicapai). 

3) Tingkah laku pembeajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil. 

4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

cepat tercapai. 

Sedangkan menurut Hamiyah dan Jauhar (2014:58) ciri-ciri model 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. 

2) Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 

3) Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. 

4) Memiliki perangkat bagian model. 
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5) Memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik 

langsung maupun tidak langsung. 

b. Fungsi Model Pembelajaran 

Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan 

hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan pendapat Trianto 

(2015) yang mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai 

pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

Oleh karena itu pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi 

sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan (kompetensi) yang akan dicapai 

dalam pembelajaran tersebut serta tingkat kemampuan peserta didik. Ihwal sifat dan 

materi yang dibelajarkan tersebut, model pembelajaran juga dapat dikategorikan 

berdasarkan beberapa jenis yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.  

2. Model Discovery Learning 

a. Pengertian Discovery Learning 

Menurut Cahyo (2013:100) model pembelajaran penemuan (Discovery 

Learning) merupakan salah satu model pembelajaran yang mana peserta didik 

mendapatkan pengetahuan baru yang sebelumnya belum diketahuinya serta tidak 

melalui pemberitahuan, tetapi peserta didik menemukan sendiri. Dalam 

pembelajaran discovery ini mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak 

memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya, tidak melalui 

pemberitahuan, tetapi sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam 

menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat 
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dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan untuk menemukan beberapa konsep atau 

prinsip.  

Model discovery learning adalah salah satu model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa dimana model pembelajaran ini banyak melibatkan siswa 

dalam proses pembelajaran. Sehingga dapat terbangun sikap aktif, kreatif, inovatif 

dalam diri siswa. Selain itu, peranan guru juga sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Guru harus memberikan bimbingan kepada siswa agar mereka dapat 

menemukan pengetahuannya sendiri. Bimbingan tersebut dapat berupa pertanyaan-

pertanyaan.  

Menurut Masitoh (2016: 345) aspek penting dalam model discovery 

learning adalah keterlibatan siswa serta keterampilan guru dalam memberikan 

pertanyaan. Jadi seorang guru hanya memberikan informasi, memberikan pokok 

permasalahan, kemudian dengan bimbingan dan dorongan guru siswa dapat 

mencari, menyelidiki dan memecahkan masalah. 

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa model discovery learning adalah suatu model pembelajaran untuk 

mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri melalui tukar 

pendapat, berdiskusi, membaca sendiri, menyelidiki sendiri, dan mencoba sendiri 

sehingga hasil yang diperoleh akan bertahan lama dalam ingatan siswa.  

b. Karakteristik Model Discovery Learning  

Hosnan (2014: 284) mengemukakan bahwa terdapat 3 ciri utama 

discovery learning yaitu: 

1) Mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, 

menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. 
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2) Berpusat pada siswa. 

3) Kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang 

sudah ada. 

Melalui ciri yang telah dikemukakan, maka dapat diketahui bahwa 

model discovery learning adalah model yang menekankan pada kemampuan siswa 

dalam mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, 

menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan baru dan yang sudah ada. 

c. Tujuan Model Discovery Learning 

Bell (1978) dalam Hosnan (2014: 284) mengemukakan beberapa 

tujuan spesifik dari model discovery learning yaitu: 

1) Dalam discovery learning  siswa memiliki kesempatan untuk terlibat 

secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa 

partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran meningkat ketika model 

discovery learning  digunakan. 

2) Melalui discovery learning siswa belajar menemukan pola dalam situasi 

konkrit maupun abstrak, juga siswa banyak mengeksplorasi informasi 

tambahan yang diberikan. 

3) Siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan 

menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat 

dalam menemukan. 

4) Dengan model discovery learning membantu siswa membentuk cara kerja 

bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan 

menggunakan ide-ide orang lain. 
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5) Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-

keterampilan, konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui 

discovery learning lebih bermakna. 

6) Keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar model discovery 

learning dalam beberapa kasus, lebih mudah ditransfer untuk aktifitas baru 

dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru. 

d. Peranan Guru dalam discovery learning 

Dahar (1989) dalam Hosnan (2014: 286), mengemukakan bahwa 

terdapat beberapa peranan guru dalam discovery learning diantaranya: 

1) Merencanakan pembelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu 

terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki para siswa. 

2) Menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para 

siswa untuk memecahkan masalah. 

3) Guru juga harus memperhatikan cara penyajiaan yang enaktif, ikonik, dan 

simbolik. 

4) Bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis, guru 

berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor. 

5) Menilai hasil belajar merupakan suatu masalah dalam discovery learning. 

e. Langkah-langkah Discovery Learning 

Tahap yang dilakukan ada dua, tahap pertama adalah tahap 

persiapan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Tahap kedua 

memperhatikan prosedur sebagaimana tahap pertama. 

1) Tahap persiapan, dalam rangka mengimplementasikan model discovery 

learning didalam kelas, seorang guru bidang studi harus melakukan 
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beberapa persiapan terlebih dahulu. Menurut Bruner dalam Cahyo (2013: 

248) berikut adalah tahap persiapan antara lain: 

a) Menentukan tujuan pembelajaran 

b) Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, 

gaya belajar) 

c) Memilih materi pelajaran 

d) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif 

e) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, 

ilustrasi, dan tugas untuk dipelajari siswa 

f) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari 

yang konkrit ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke 

simbolik 

g) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. 

2) Tahap kedua yang harus dilakukan yaitu sesuai prosedur sebagaimana 

menurut Syah dalam Cahyo (2013: 249) mengemukakan bahwa dalam 

mengaplikasikan model discovery learning di kelas, tahapan atau prosedur 

yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar yaitu: 

a) Stimulasi atau pemberian rangsangan 

b) Pernyataan atau identifikasi masalah  

c) Pengumpulan data 

d) Pengolahan data 

e) Pembuktian 

f) Menarik kesimpulan 

f. Kelebihan dan Kekurangan Model Discovery Learning 
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1) Kelebihan 

a) Dianggap membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak 

persediaan dan penguasaan keterampilan proses kognitif siswa. 

b) Pengetahuan yang diperoleh dari strategi ini sifatnya sangat pribadi 

c) Membangkitkan gairah belajar pada siswa 

d) Memberikan kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai 

dengan kemampuannya sendiri. 

e) Menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya sehingga 

lebih termotivasi untuk belajar. 

f) Memperkuat kepribadian siswa karena dapat menambah kepercayaan 

diri sendiri. 

g) Pembelajaran berpusat pada siswa. 

h) Membantu perkembangan siswa untuk menemukan kebenaran akhir. 

2) Kekurangan 

a) Dipersyaratkan keharusan adanya persiapan mental. 

b) Model discovery learning ini kurang berhasil untuk mengajar dikelas 

besar. 

c) Mengajar dengan model discovery learning mungkin akan dipandang 

kurang memperhatikan sikap dan keterampilan. 

d) Guru merasa gagal mendeteksi masalah dan adanya kesalahfahaman 

antara guru dengan siswa. 

e) Menyita waktu banyak. 

f) Tidak berlaku untuk semua topik. 

 



18 
 

 

3. Hakikat IPA 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan  

Kata ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris science 

memiliki pengertian usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan 

meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam 

manusia. Ilmu adalah pengetahuan, pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan 

telah disusun denga baik. Ilmu bukan sekedar pengetahuan tetapi merangkumi 

sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara 

sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. 

Pengertian secara ilmiah, ilmu adalah kumpulan pengetahuan 

sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah. 

Pengetahuan merupakan akuisisi terendah yang diperoleh dari rangkaian 

pengalaman tanpa melalui kegiatan penelitian yang lebih intensif. Ilmu 

pengetahuan ialah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus 

sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, hati, dan semesta 

sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami 

hakikat, landasan dasar dan asal usulnya, sehingga dapat juga memperoleh hasil 

yang logis. 

Menurut Syafnidawaty (2020) ilmu pengetahuan ialah suatu proses 

pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena 

yang bersumber dari wahyu, hati dan semesta sehingga dapat diperiksa atau dikaji 

secra kritis dengan tujuan untuk memahami hakikat, landasan dasar dan asal 

usulnya sehingga dapat juga memperoleh hasil yang logis.. Dan menurut Zakky 

(2019), ilmu pengetahuan adalah suatu objek, ilmiah yang memiliki sekelompok 
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prinsipol, dalil, rumus, yang melalui percobaan dari sistematis dilakukan berulang 

kali telah teruji kebenarannya, dalil-dalil, prinsip-prinsip, dan rumus-rumus mana 

yang dapat diajarkan dan dipelajari. 

Berdasarkan beberapa pengertian ilmu pengetahuan yang telah 

dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu 

bentuk proses mulai dari menemukan hingga kepembentukan segala bentuk apapun 

yang telah dikaji secara kritis sehingga dapat dipelajari maupun diajarkan.  

b. Pengertian IPA 

Secara umum istilah science atau sains diartikan sebagai ilmu atau ilmu 

pengetahuan. Istilah science yang berasal dari scio, dalam bahasa latin scire yang 

berarti tahu. Dalam arti sempit ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan disiplin 

ilmu yang terdiri dari ilmu fisik dan ilmu biologi. Yang termasuk ilmu fisik adalah 

ilmu-ilmu astronomi, kimia, geologi, mineralogy, meteorology, dan fisika. 

Sedangkan yang termasuk ilmu biologi adalah anatomi, fisiologi, zoology, citologi, 

embriologi, mikrobiologi. IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun 

secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang 

dilakukan oleh manusia. 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah pengetahuan yang sistematis dan 

berlaku secara umum yang membahas tentang sekumpulan data mengenai gejala 

alam yang dihasilkan berdasarkan hasil obervasi, eksperimen, penyimpulan, dan 

penyusunan teori. Istilah IPA dikenal juga dengan istilah ilmu sains. IPA berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Sehingga IPA bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, 

atau prinsip-prinsip saja, melainkan juga merupakan suatu proses penemuan.  
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Menurut Ahmad Susanto (2013: 167) sains atau IPA adalah usaha 

manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada 

sasaran, serta menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan penalaraan sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan.  

c. Tujuan Pembelajaran IPA 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat. 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihra, menjaga, 

melestarikan kingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA. 

d. Standar Kompetensi Pelajaran IPA 

Standar kompetensi mata pelajaran IPA merupakan kualifikasi 

kemampuan minimal siswa mampu menggambarkan penguasaan pengetahuan, 

keterampilan proses, dan sikap positif terhadap ilmu pengetahuan alam. Standar 

kompetensi ini merupakan dasar bagi siswa untuk memahami dan merespon situasi 
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lingkungan sekitar, nasional hingga global. Ilmu pengetahuan alam diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa mengetahui gejala-gejala alam yang terjadi baik 

yang secara fisik maupun biologi dengan baik dan benar.  

Kompetensi merupakan tujuan yang bersifat kompleks artinya dengan 

adanya standar kompetensi yang ditetapkan dalam tiap kurikulumnya untuk 

mengembangkan pengetahuan baik dari segi materi maupun keterampilan, 

pemahaman kecakapan, nilai, sikap, dan minat siswa agar mereka dapat melakukan 

sesuatu dalam bentuk kemahiran yang disertai tanggung jawab. Tujuan yang ingin 

dicapai bukan hanya sekedar pemahaman terhadap materi pelajaran akan tetapi 

bagaimana pemahaman dan penguasaan materi itu dapat mempengaruhi dcara 

bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar ialah keberhasilan rencana dan pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar untuk melihat sejauh mana taraf keberhasilan megajar guru dan 

belajar peserta didik secra tepat dan dapat dipercaya yang didukung dengan data 

objektif dan memadai tentang indikator-indikator perubahan perilaku dan pribadi 

peserta didik, sebagai hasil belajar itu dapat bersifat fungsional struktural, material-

substansial, dan behaviorial. Hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

yaitu: keefektifan, efisiensi, daya tarik. 

Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, 

baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar. Secara sederhana hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu 



22 
 

 

proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan 

perilaku yang relatif menetap. Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai 

telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi baik 

itu menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan mata 

pelajaran yang diberikan kepada siswa. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar diatas dapat disimpulkan hasil 

belajar adalah segala aspek perubahan yang terjadi pada diri tiap individu yang 

sifatnya menetap. 

b. Ciri-ciri Hasil Belajar 

Ciri-ciri hasil belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam  diri 

individu. Artinya seseorang yang telah mengalami proses belajar itu akan 

mengalami perubahan cara bersikap, bertutur kata dan perilaku baik dari segi 

kognitif, afektif, psikomotorik, dan keterampilan. Perubahan tingkah laku tersebut 

merupakan hasil belajar yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Perubahan yang disadari, artinya individu yang melakukan proses 

pembelajaran menyadari bahwa pengetahuan, keterampilannya telah 

berubah, ia lebih percaya diri. 

2) Perubahan yang bersifat kontinu (berkesinambungan), artinya suatu 

perubahan yang telah terjadi dan menyebabkan terjadinya perubahan 

tingkah laku yang lain. 

3) Perubahan yang bersifat fungsional, artinya perubahan yang didapatkan 

sebagai hasil pembelajaran dan memberikan manfaat bagi individu yang 

bersangkutan. 
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4) Perubahan yang bersifat positif, artinya adanya pertambahan perubahan 

dalam diri individu. 

5) Perubahan bertambah sehingga berbeda dengan keadaan sebelumya orang 

yang telah belajar akan merasan sesuatu yang lebih baik dan sesuatu yang 

lebih luas dalam dirinya. 

6) Perubahan yang bersifat aktif, artinya perubahan itu tidak terjadi dengan 

sendirinya akan tetapi melalui aktivitas individu. 

7) Perubahan bersifat permanen (menetap), artinya perubahan yang terjadi 

sebagai hasil pembelajaran akan berada secara kekal dalam diri individu. 

8) Perubahan yang bertujuan dan terarah, artinya perubahan itu bisa terjadi 

karena adanya suatu yang akan dicapai sehingga perubahan-perubahan 

yang telah terjadi akan sesuai dengan tujuan. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

1) Faktor ekstern (Luar) 

a) Lingkungan 

Merupakan faktor yang berasal dari luar yang bisa mempengaruhi 

hasil belajar peserta didik diantaranya dapat berasal dari alam mapun 

kondisi sosial. 

b) Instrumental  

Yaitu faktor-faktor yang disengaja dirancang seperti kurikulum, 

bahan pelajaran, guru yang memberikan pengajaran, sarana dan 

fasilitas, serta manajemen yang berlaku ditiap sekolah. 
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2) Faktor intern (Dalam) 

a) Fisiologi  

Merupakan kondisi fisik, panca inderanya, dan sebagainya. 

b) Psikologis 

Yaitu menyangkut bakat dan minat, tingkat kecerdasan, motivasi, 

kemampuan kognitif, dan sebagainya. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Pertama 

Taufik Layuhibu (2020) “Meningkatkan Hasil Belajar Matematia Siswa 

Melalui Model Pembelajaran Discovery Learning Pada Materi Pola Bilangan Kelas 

VIII-B Di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Batudaa Kabupaten 

Gorontalo”. Penelitian ini menggunakan instrumen lembar observasi kegiatan guru, 

lembar observasi kegiatan siswa dan tes tertulis, menggunakan model Discovery 

Learning pada pembelajaran Matematika, peningkatan hasil observasi kegiatan 

guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I sebesar 84,375% dan siklus II 

sebesar 100%, adanya peningkatan hasil observasi kegiatan siswa selama proses 

pembelajaran pada siklus I sebesar 77% dan siklus II sebesar 100%, adanya 

peningkatan rata-rata hasil belajar Matematika siswa pada siklus I sebesar 68,75% 

dan siklus II meningkat menjadi 93,75%.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pertama, sama-

sama meneliti tentang penggunaan model Discovery Learning  dalam 

pembelajaran. Kedua, sama-sama menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pertama, 

penelitian terdahulu dilakukan pada pemebelajaran Matematika sedangkan pada 
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penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran IPA. Kedua, penelitian terdahulu 

dilakukan di SMP Muhammadiyah Batudaa Kabupaten Gorontalo sedangkan 

penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar. 

2. Penelitian Kedua 

Eris Setyaningsih (2019) “Peningkatan Hasil Belajar IPA melalui Model 

Discovery Learning Siswa Kelas V SD Negeri Slarang 01 Tahun 2019”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pra siklus rata-rata kelas 59,29 dengan persentase 

ketuntasan 23,52% dengan 4 siswa tuntas KKM dan 13 siswa tidak tuntas KKM. 

Pada siklus I meningkat menjadi rata-rata kelas 63,76 dengan persentase 47,05% 

dengan 8 siswa tuntas KKM dan 9 siswa tidak tuntas KKM. Pada siklus II 

meningkat menjadi rata-rata kelas 80,74 dengan persentase 82,35 dengan 14 siswa 

tuntas KKM dan 3 siswa tidak tuntas KKM. Proses pembelajaran berlangsung 

terpusat pada siswa dengan bimbingan guru menerapkan model discovery learning.  

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-

sama menggunakan muatan pembelajaran IPA dan menggunakan model 

pembelajaran discovery learning.  

3. Penelitian Ketiga 

Anggraini Fitrianingtyas (2017) “Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui 

Model Discovery Learning Siswa Kelas IV SDN Gedanganak 02”. Hasil belajar 

siswa dapat dilihat dari tes tertulis IPA yang diberikan oleh peneliti. Hasil belajar 

siswa yang tuntas pada siklus I sebesar 56% dan yang tidak tuntas sebesar 44%. 

Akan tetapi pada siklus I belum tuntas karena masih dibawah target keberhasilan 

yaitu 80% dengan KKM 70. Pada siklus II hasil belajar siswa yang tuntas sebesar 
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88% dan tidak tuntas sebesr 12% dengan peningkatan sebesar 32% pada siklus II, 

siklus II sudah memenuhi target ketuntasan yaitu 80% siswa yang memperoleh nilai 

lebih dari 70. Peningkatan ini disebabkan karena proses pembelajaran pada siklus 

II dilakukan upaya-upaya memperbaiki proses kegiatan belajar mengajar.  

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-

sama menggunakan model Discovery Learning dan menggunakan muatan 

pembelajaran IPA, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pedoman 

wawancara, observasi, tes dan dokumentasi, jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas.     

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

secara teoritis, penggunaan model Discovery Learning dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan 

penelitian hasil dari penerapan model pembelajaran Discovery Learning terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. 

C. Kerangka Pikir 

Kegiatan belajar mengajar metode pembelajaran menempati posisi yang 

paling penting dan dapat menentukan hasil belajar yang baik. Salah satunya faktor 

yang turut mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa adalah karena lemahnya 

metode pembelajaran yang digunakan guru selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik terutama 

dalam pembelajaran IPA guru harus mampu memilih dan menerapkan model 

pembelajaran yang sesuai dan cocok dengan materi pelajaran serta kemampuan 

siswa. 
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Pencapaian keberhasilan siswa dalam mempelajari materi guru harus 

menggunakan model pembelajaran yang lebih bervariasi. Model pembelajaran 

discovery learning merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran didalam kelas sekaligus meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pemilihan dalam model pembelajaran discovery learning tentu akan 

mempengaruhi proses belajar mengajar didalam kelas karena dengan begitu 

tentunya pembelajaran akan sangat membantu guru dalam menjelaskan materi. 

Selain menjelaskan materi juga dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 

dalam belajar Ilmu Pengetahuan Alam. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkam kajian teori dan kerangka pikir diatas, maka hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini: “Jika model discovery learning diterapkan, maka 

hasil belajar IPA pada siswa kelas SD Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar 

dapat meningkat”. 

 

 

Pembelajaran IPA di Kelas IV 

Proses Pembelajaran dan Hasil Belajar 

Penerapan Model Discovery Learning Langkah-langkah 

Proses dan Hasil Belajar Meningkat 

Aspek Guru 

 

Aspek Siswa 

 

1. Kurangnya persiapan untuk 

mengajar. 

2. Pengajaran yang diberikan 

bersifat monoton. 

 

1. Adanya perilaku yang 

beragam. 

2. Hasil belajar yang dicapai 

kurang memuaskan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PTK (Penelitian 

Tindakan Kelas) yaitu penelitian yang dilakukan dikelas dengan menekankan 

peningkatan proses praktis pembelajaran. Peneliti melaksanakan 2 siklus yang tiap 

siklusnya terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Penelitian tindakan kelas diawali dengan perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, melakukan pengamatan dengan mengevaluasi proses serta hasil tindakan, 

kemudian merefleksi, dan kegiatan tersebut dilakukan berulang hingga peningkatan 

yang diharapkan sudah tercapai.   

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi penelitian bertempat di SD Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar,  

Jalan Kapoposang No. 2 Makassar. 

2. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar. Jumlah siswa kelas IV adalah 28 

siswa terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. 

C. Faktor yang Diselidiki 

1. Model pembelajaran Discovery Learning merupakan salah satu model 

pembelajaran yang menciptakan suasana pembelajaran lebih aktif dan 

menyenangkan karena siswa yang akan turut langsung melakukan penemuan-

penemuan menggunakan benda-benda yang ada disekitanya. 
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2. a.  Permasalahan yang terjadi karena faktor guru kelas IV sudah dapat diatasi 

yaitu dengan melaksanakan proses pembelajaran sesuai bahan ajar dan RPP 

yang telah disiapkan. 

b. Hasil belajar IPA merupakan nilai hasil belajar siswa kelas IV yang telah 

dicapai melalui hasil tes evaluasi (tes siklus I dan siklus II). 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini akan difokuskan pada kegiatan pokok perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi. Kegiatan-kegiatan itu disebut dengan siklus dan 

dilaksanakan dengan 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II. Apabila dalam satu siklus 

belum menunjukkan tanda-tanda perubahan kearah perbaikan yang diinginkan, 

maka peneliti melanjutkan pada siklus yang  selanjutnya.  

 

Gambar 3.1 Model Penelitian Tindakan Kelas 

(Sumber: Arikunto dkk, 2013) 

 

Berdasarkan gambar PTK model tersebut. Prosedur penelitian ini 

direncanakan dalam dua siklus melalui tahap sebagai berikut: 

  



31 
 

 

1. Siklus I 

a. Perencanaan  

Peneliti mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan hasil belajar 

siswa. Adapun susunan perencanaan yang dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1) Melakukan tanya jawab dengan guru wali kelas IV dengan tujuan dapat 

mengetahui karakter dan tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa. 

2) Menentukan materi yang akan diajarkan. 

3) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada tiap siklus. 

4) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan. 

5) Menyiapkan instrumen lembar observasi siswa serta format penilaian 

siswa. 

6) Mempersiapkan instrumen soal tes eveluasi beserta kunci jawaban. 

7) Menyusun lembar pengamatan keaktifan dan aktivitas belajar siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan menyangkut  dan berpedoman pada rencana 

tindakan. Setiap siklus diberikan tes tulis yang bertujuan untuk mengukur hasil 

belajar siswa dengan penggunaan model Discovery Learning adapun langkah-

langkah model Discovery Learning adalah sebagai berikut: 

1) Stimulasi, guru diskusi  dengan siswa tentang materi sifat-sifat cahaya. 

2) Identifikasi masalah, tugas siswa mengidentifikasi masalah tentang 

sifat-sifat cahaya. 
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3) Pengumpulan infomasi/ data, guru meminta peserta didik untuk 

menemukan apa saja sifat-sifat cahaya. 

4) Pengolahan informasi/ data, guru memeriksa tugas siswa disertai 

memberikan penjelasan. 

5) Verifikasi hasil/ pembuktian, siswa mempersentasekan hasil yang 

diperoleh. 

6) Menarik kesimpulan, guru meminta siswa yang lainnya untuk 

memberikan tanggapan terhadap persentasi, setelah itu menarik 

kesimpulan mereka sendiri. 

c. Melaksanakan Pengamatan  

Peneliti mengamati hasil dari tindakan yang dilaksanakan. 

d. Tahap Refleksi 

Pada tahap ini peneliti menilai terhadap hasil pengamatan tentang 

pembelajaran yang dilaksanakan. Hasil refleksi ini merupakan dasar dalam 

rangka perbaikan untuk pelaksanaan siklus berikutnya. 

2. Siklus II 

  Berdasarkan hasil evaluasi siklus I maka dikembangkan tindakan kelas pada 

siklus II. Pelaksanaan siklus II ini bertujuan untuk memperbaiki hal-hal yang 

belum dicapai pada siklus I. Prosedur pelaksanaan siklus II ini sama dengan siklus 

I yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018: 148) instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun 
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instrumen  penelitian yang digunakan peneliti untuk mengukur hasil belajar siswa 

yaitu: 

1. Lembar Observasi (Pengamatan) 

Tahap observasi perlu dilakukan karena adanya data-data yang dapat 

mendukung penelitian dan diambil dengan menggunakan lembar observasi. 

Penggunaan lembar observasi ini yaitu dengan memotret proses pembelajaran atas 

bukti keikutsertaan siswa bersama guru selaku observer dan juga peneliti yang 

berperan penting dalam melakukan aksi penelitian. 

2. Tes Hasil Belajar 

Menurut Arikunto (2013: 193) “Tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok”. Tes 

digunakan ntuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar sehubungan dengan topik 

bahasan yang menggunakan model Discovery Learning. Tes pada umumnya 

digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar 

kognitif berkenan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan 

pendidikan dan pengajaran, dan digunakan untuk mengevaluasi hasil rata-rata nilai 

belajar setelah menerapkan model Discovery Learning.  Tes yang digunakan yaitu 

5 butir soal pilihan ganda dan 5 butir soal essay. Tes dilakukan pada setiap akhir 

pertemuan siklus untuk memperoleh data yang berkaitan dengan sejauh mana daya 

serap siswa terhadap materi yang telah diberikan oleh peneliti selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Lembar Observasi (Pengamatan) 
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Observasi dilakukan oleh peneiliti yang mengamati beberapa aktivitas 

siswa pada saat pembelajaran menggunakan model discovery learning. Observasi 

ini dilakukan untuk mengamati proses pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran. 

2. Tes Hasil Belajar  

Penelitian ini digunakan tes untuk memperoleh data hasil belajar siswa. Tes 

ini menggunakan butir soal/ instrumen untuk mengukur hasil belajar siswa yang 

disusun mengacu pada indikator dan kompetensi dasar yang diterapkan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang diambil berupa foto-foto pada saat penelitian yang 

berguna mendokumentasikan peristiwa penting sebagai bukti yang memperkuat 

kegiatan didalam kelas. 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis 

menggunakan analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk 

menghitung nilai hasil belajar IPA yang meliputi: peningkatan hasil belajar (rata-

rata), ketuntasan klasikal (menyeluruh), dan persentase (frekuensi ketuntasan 

belajar). 

1. Peningkatan Hasil Belajar 

Untuk mengukur hasil belajar siswa, maka digunakan rumus sebagai 

berikut: 

X  = 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒌𝒆𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉𝒂𝒏
 x 100%  

= 

 

X




N

X
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Keterangan : 

 : nilai rata-rata 

 : skor yang diperoleh masing-masing siswa  

 : banyaknya siswa  

2. Peningkatan Klasikal 

Hasil belajar dikatakan meningkat apabila terjadi peningkatan rata-rata skor 

selanjutnya. Dengan rumus : 

KK = × 100% 

Keterangan: 

KK  : ketuntasan klasikal 

X : jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 (KKM) 

Z : jumlah siswa yang ikut tes 

3. Frekuensi Ketuntasan Belajar 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) IPA yang di tentukan oleh SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala adalah 70 sehingga siswa dikatakan tuntas apabila 

mendapatkan nilai sekurang-kurangnya 70, sedangkan di bawah nilai 70 dinyatakan 

belum tuntas. Untuk menghitung ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

digunakan rumus sebagai berikut: 

Ketuntasan belajar = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝐾𝐾𝑀

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

Ketidaktuntasan belajar = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝐾𝐾𝑀

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 
 𝑥 100% 

H. Indikator Keberhasilan 

Penerapan model discovery learning dikatakan berhasil meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar adalah 

X

 X

N

Z

X
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bila skor rata-rata siswa diperoleh dari tes akhir siklus II meningkat dari tes akhir 

siklus I serta dapat juga dilihat dari meningkatnya keaktifan siswa dalam proses 

belajar. Selain itu, untuk aktivitas guru dalam memberikan pembelajaran kepada 

siswa dan pengelolaan di dalam kelas sudah terpenuhi dengan baik. 

Karakteristik penelitian tindakan sudah sesuai, keberhasilan penelitian 

tindakan ditandai dengan adanya perubahan menuju arah perbaikan. Indikator 

keberhasilan terdiri atas keberhasilan proses dan hasil.  

Indikator keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari beberapa 

hal yaitu: 

1. Minimal 70% dari jumlah siswa yang memperhatikan pembelajaran selama 

proses pembelajaran model discovery learning berlangsung . 

2. Minimal 70% dari jumlah siswa yang disiplin  selama proses pembelajaran. 

3. Minimal 70% dari jumlah siswa aktif berperan serta dalam pembelajaran. 

4. Minimal 70% dari jumlah siswa yang mengerjakan dan mengumpulkan tugas 

yang diberikan. 

Penentuan keberhasilan dalam penelitian ini, maka ditetapkan indikator 

ketuntasan belajar berdasarkan kriteria ketuntasan minimal yang telah diperoleh 

sekolah dan kemudian dijadikan rujukan dalam menentukan keberhasilan siswa 

dalam pembelajaran. Adapun dikatakan berhasil apabila minimal70% hasil belajar 

siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar telah mencapai 

KKM yaitu ≥70, yang telah ditetapkan oleh sekolah khususnya muatan pelajaran 

IPA. 

Penelitian ini menentukan kriteria dalam pengkategorian hasil 

penelitian dilihat berdasarkan skor persentase. Tujuannya untuk mengetahui sejauh 
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mana hasil belajar IPA pada siswa kelas IV. Dalam penelitian ini, menganalogikan 

kriteria dalam pengkategorian proses dan hasil pembelajaran. Kategori predikat 

tersebut terdapat dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.1 Kategori Predikat dalam Proses Pembelajaran 

No. Kesesuaian Kriteria (%) Keterangan 

1 90% - 100% Sangat Baik (SB) 

2 80% - 90% Baik  (B) 

3 71% - 79% Cukup (C) 

4 < 70% Kurang (K) 

 

Tabel 3.2 Kategorisasi Hasil Belajar 

No. Rentang Skor Kategori 

1 0 – 40 Sangat Rendah 

2 41 – 50  Rendah 

3 51 – 69  Sedang  

4 70 – 80  Tinggi 

5 81 – 100  Sangat tinggi 

 

Tabel 3.3 Ketuntasan Hasil Belajar 

Interval Skor Kategori  

0 – 69 Tidak Tuntas 

70 – 100  Tuntas 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas IV SD Muhammadiyah 1 

Bontoala Kota Makassar, terdiri dari 2 siklus, dilakukan terhadap 28 subjek 

penelitian. Hasil penelitian dianalisis secara kuantitatif yang diklasifikasikan atas 

dua bagian yaitu hasil siklus I dan siklus II.  

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus I dan Siklus II meliputi 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Deskripsi 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada pembelajaran IPA dengan model 

pembelajaran discovery learning. 

1. Hasil Siklus I 

a. Tahap perencanaan  

Tahap ini dilakukan pada hari Senin 22 Agustus 2022 peneliti bersama 

guru kelas merancang dan mempersiapkan segala kebutuhan dalam proses 

pembelajaran yang akan dilakukan. Adapun hal yang harus disiapkan yaitu: 

1) RPP untuk setiap siklus. 

2) Menentukan materi yang akan diajarkan. 

3) Membuat lembar observasi proses pembelajaran siswa. 

4) Membuat soal tes evaluasi beserta kunci jawabannya.  

b. Tahap tindakan 

Siklus ini dilaksanakan pada tanggal 23, 24, 25. Pada tahapan tindakan, 

setelah segala sesuatu kebutuhan telah disiapkan dengan baik. Peneliti 

mengawali pertemuan pembelajaran dengan mengucapkan salam serta 

38 
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menanyakan kabar siswa kemudian mengecek kehadiran siswa lalu 

melanjutkan kegiatan berdo’a. Setelah itu,  peneliti mengajak siswa untuk 

menyanyikan lagu nasional. Peneliti melakukan kegiatan apersepsi, setelah itu  

menjelaskan tujuan pembelajaran berdasarkan materi. Selanjutnya penelti 

melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi lalu beberapa siswa 

memberi jawaban sangat bervariasi, setelah itu  membagi siswa menjadi 4 

kelompok lalu membagikan materi bacaan pada tiap-tiap kelompok. Peneliti 

menjelaskan secara singkat materi yang telah dibagikan. Setelah itu 

mempersilahkan siswa menyampaikan pendapat baik itu pernyataan maupun 

pertanyaan. Setelah itu guru mempersilahkan untuk memahami materi yang 

telah dibagikan lalu melanjutkan kegiatan praktik percobaan oleh perwakilan 

masing-masing kelompok. Setelah selesai, masing-masing kelompok akan 

mendiskusikan terhadap hasil pengamatan melalui praktik percobaan lalu 

menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Proses ini menghabiskan waktu 

kurang lebih 50 menit. 

Kegiatan selanjutnya untuk menghabiskan waktu yang tersisa 20 menit 

yaitu evaluasi siklus I, peneliti membagikan lembar soal untuk dikerjakan oleh 

siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa 

dalam memahami materi cahaya dan sifat-sifatnya. 

c. Pengamatan 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I ini, peneliti menyampaikan 

materi tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Peneliti mampu melaksanakan 

tindakan pembelajaran cukup baik. Secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai 

berikut: 
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1) Hasil observasi siswa 

Proses siklus I selama berlangsungnya, keributan yang ditimbulkan oleh 

siswa mulai berkurang pada saat bahan bacaan materi dibagikan karena 

perhatian siswa tertuju pada bacaan tersebut,  akan tetapi masih ada beberapa 

siswa yang suka memulai keributan seperti mengganggu teman yang lain, 

keluar masuk kelas, dan bernyanyi dengan keras secara tiba-tiba. Kondisi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran belum optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil 

pengamatan terhadap siswa dalam proses pembelajaraan yang meliputi 

beberapa aspek.  

Tabel 4.1 Data Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No. Indikator yang di Ukur 
Pertemuan 

Rata-

rata 

Persenta

se (%) 
Skor Penilaian 

1 2 3 

t 

e 

s 

 

1 Kehadiran siswa 28 28 28  28     100 

2 Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 
15 17 18 16,67 59,5 

3 Siswa yang memperhatikan 

penjelasan guru 
18 20 20 19,33       69 

4 Siswa yang aktif dalam 

proses pembelajaran 
12 18 20 16,67 59,5 

5 Kegiatan lain yang 

dilakukan siswa pada saat 

proses pembelajaran 

13 13 12 12,67 45,2 

6 Siswa yang bertanya terkait 

materi pembelajaran yang 

belum dimengerti 

11 15 17 14,33 51,1 

7 Keberanian siswa 

mengemukakan pendapat 
15 15 16 15,33 54,7 

8 Siswa yang masih perlu 

bimbingan dalam 

mengerjakan lembar kerja 

10 8 8   8,67 30,9 

Rata-rata Persentase 58,7 
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa aspek perhatian terhadap 

penjelasan guru masih ada beberapa siswa yang memperoleh kriteria kurang 

baik, begitupun dengan aspek lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan 

tindakan selanjutnya.  Hasil persentasi klasikal observasi menunjukkan bahwa 

aspek yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran adalah aspek 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, aspek keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran, siswa yang bertanya terkait materi pembelajaran yang 

belum dimengerti, keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat. Semua 

aspek tersebut masih tergolong dalam kategori kurang. 

2) Analisis hasil data siswa 

Tabel 4.2 Statistik Hasil Belajar Siklus I 

Statistik Nilai 

Subjek 28 

Skor Maksimal 100 

Skor Minimum 40 

Rentang Skor 60 

Mean 61,14 

Standar Deviasi 18,68 

 

Tabel 4.3 Kategorisasi Hasil Belajar Siklus I 

No. 
Rentang 

Skor 
Kategori Frekuensi 

Persentase 

(%) 

1 0 – 40 Sangat Rendah 1 3,57 

2 41 – 50 Rendah 2 7,14 

3 51 – 69 Sedang 9 32,14 

4 70 – 80 Tinggi 9 32,14 

5 81 – 100 Sangat Tinggi 7 25 

Jumlah 28 100 
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Tabel 4.4 Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I 

Interval skor Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

0 – 69 Tidak Tuntas 12 42,85 

70 – 100 Tuntas 16 57,14 

Jumlah 
28 100 

Tahap ini merupakan tahap evaluasi pembelajaran berupa pelaksanaan 

tes formatif, hal ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa dari 

evaluasi. Pada pembelajaran siklus I masih belum mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan. Hasil yang diperoleh siklus I adalah nilai rata-

rata dengan ketuntasan belajar sebagaimana dapat dilihat pada analisis data 

hasil belajar di bawah ini: 

Jumlah nilai siswa (Ʃх) = 1.712 

Jumlah siswa (Ʃn)  = 28 

Jumlah yang tuntas belajar = 16 

Sehingga nilai rata-rata  = 

 

    = 
1712

28
 

    = 61,14 

Dari uraian yang telah diperoleh hasil belajar siswa pada tes siklus I 

mengenai cahaya dan sifat-sifatnya belum cukup baik, hal ini dilihat dari nilai 

rata-rata 61,14 yang diperoleh siswa dengan persentase 57,14% berarti siswa 

yang mendapatkan nilai tuntas 16 siswa dan yang tidak tuntas ada 12 siswa, hal 

ini menunjukkan bahwa tindakan siklus I belum memenuhi harapan. Dengan 

demikian, perlu dilanjutkan ke siklus II agar hasil belajar siswa diharapkan 

dapat meningkat.   

X




N

X
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Gambar 4.1 Grafik Kategorisasi Hasil Belajar Siklus I 

 

Gambar 4.2 Grafik Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I 

d. Refleksi  

Peneliti bersama dengan guru menganalisis hasil temuan pada tindakan 

siklus I. Berdasarkan hasil observasi pada tindakan I ditemukan bahwa masih 

banyak kelemahan yang terdapat pada peneliti yang bertindak sebagai guru dan 
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kelemahan pada siswa. Kelemahan guru yaitu guru tidak dapat menjelaskan 

materi secara lebih rinci dan jelas, pemberian bimbingan siswa yang belum 

maksimal, serta metode yang digunakan guru hanya dengan metode ceramah, 

tanya jawab, dan diskusi saja. 

Adapun kelemahan pada siswa ialah beberapa diantara siswa belum 

memahami dengan baik dan secara menyeluruh penjelsan yang diberikan oleh 

guru, sebagian siswa masih merasa canggung dalam melaksanakan model 

discovery learning. Siswa belum mampu secara maksimal untuk menerima 

bimbingan dan arahan dari guru dalam hal penyelesaian soal. 

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahawa tujuan yang ingin dicapai 

pada pembelajaran siklus I belum tercapai secara optimal. Hal ini sesuai 

dengan analisis peningkatan hasil belajar siswa bahwa sekitar 57,14% siswa 

yang memperoleh nilai 70 ke atas. Dalam hal ini, hasil belajar yang dicapai 

belum mencapai target yang direncanakan yaitu 70% siswa harus mencapai 

hasil belajar 70 ke atas. Oleh karena itu, peneliti dan guru merencanakan untuk 

melanjutkan pembelajaran siklus II. 

2. Hasil siklus II 

a. Tahap perencanaan 

Pada  tahap ini peneliti bersama guru kelas merancang dan 

mempersiapkan segala kebutuhan dalam proses pembelajaran yang akan 

dilakukan. Adapun hal yang harus disiapkan yaitu: 

1)  RPP untuk setiap siklus. 

2) Menentukan materi yang akan diajarkan. 

3) Membuat lembar observasi proses pembelajaran siswa. 
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4) Membuat soal tes evaluasi beserta kunci jawabannya. 

b. Tahap tindakan 

Pelaksanaan siklus II lebih dipusatkan penyampaian materi 

pembelajaran. Peneliti mengawali pertemuan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam serta menanyakan kabar siswa kemudian mengecek 

kehadiran siswa lalu melanjutkan kegiatan berdo’a. Setelah itu,  peneliti 

mengajak siswa untuk menyanyikan lagu nasional. Peneliti melakukan 

kegiatan apersepsi, setelah itu  menjelaskan tujuan pembelajaran berdasarkan 

materi. Selanjutnya penelti melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi 

lalu beberapa siswa memberi jawaban sangat bervariasi, setelah itu  membagi 

siswa menjadi 4 kelompok lalu membagikan materi bacaan pada tiap-tiap 

kelompok. Peneliti menjelaskan secara singkat materi yang telah dibagikan. 

Setelah itu mempersilahkan siswa menyampaikan pendapat baik itu pernyataan 

maupun pertanyaan. Setelah itu guru mempersilahkan untuk memahami materi 

yang telah dibagikan lalu melanjutkan kegiatan praktik percobaan oleh 

perwakilan masing-masing kelompok. Setelah selesai, masing-masing 

kelompok akan mendiskusikan terhadap hasil pengamatan melalui praktik 

percobaan lalu menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya peneliti 

membahas pertanyaan-pertanyaan dengan menyampaikan jawaban kepada 

siswa serta memberikan penekanan lebih terhadap materi-materi terpenting. 

Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dipelajari, kemudian dilanjutkan dengan membagikan soal evaluasi untuk 

dikerjakan oleh siswa. 
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c. Pengamatan 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II guru menekankan siswa dan 

memberikan nilai bagi siswa yang aktif. Guru juga sudah mampu 

melaksanakan pembelajaran dengan antusias, yang lebih rinci diuraikan di 

bawah ini: 

1) Hasil observasi siswa 

Hasil observasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung yaitu 

berkembangnya jumlah siswa yang melakukan aktivitas. Dari hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa perhatian siswa sudah lebih fokus terhadap penjelasan 

guru dengan dilakukannya percobaan peristiwa lebih banyak dan lebih menarik 

serta penerapan model pembelajaran discovery learning sehingga siswa lebih 

semangat mengikuti proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas, siswa menjadi bersemangat dalam belajar 

karena siswa sudah mengerti arahan dari guru, yang juga menjadi penilaian. 

Berikut di bawah ini disajikan hasil lembar observasi terhadap aktivitas 

siswa pada saat tindakan siklus II: 
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Tabel 4.5 Data Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No. Indikator yang di Ukur 

Pertemuan 

 Rata-

rata 

Persenta

se (%) Skor Penilaian 

1 2 3 

t 

e 

s 

1 Kehadiran siswa 27 28 28 27,66      98,7 

2 Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 
20 25 26 23,66 84,5 

3 Siswa yang 

memperhatikan penjelasan 

guru 

24 24 25 24,33       86,8 

4 Siswa yang aktif dalam 

proses pembelajaran 
23 25 26 24,66        88 

5 Kegiatan lain yang 

dilakukan siswa pada saat 

proses pembelajaran 

10 8 7   8,33 29,7 

6 Siswa yang bertanya 

terkait materi 

pembelajaran yang belum 

dimengerti 

19 21 24 21,33 76,1 

7 Keberanian siswa 

mengemukakan pendapat 
20 23 23  22 78,5 

8 Siswa yang masih perlu 

bimbingan dalam 

mengerjakan lembar kerja 

8 6 6   6,66 23,7 

Rata-rata Persentase 70,7 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa 

seluruh aspek telah meningkat dan siswa yang melakukan aktivitas lain sudah 

berkurang, serta siswa yang masih perlu bimbingan dalam mengerjakan lembar 

kerja berkurang, maka pada siklus II telah dikategorikan cukup. 

2) Analisis data hasil belajar 

Tabel 4.6 Statistik Hasil Belajar Siklus II 

Statistik Nilai 

Subjek 28 

Skor Maksimal 100 

Skor Minimum 46 

Rentang Skor 54 

Mean 82,57 

Standar Deviasi 15,54 
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Tabel 4.7 Kategorisasi Hasil Belajar Siklus II 

No. 
Rentang 

Skor 
Kategori Frekuensi 

Persentase 

(%) 

1 0 – 40 Sangat Rendah 0 0 

2 41 – 50 Rendah 2 7,14 

3 51 – 69 Sedang 3 10,71 

4 70 – 80 Tinggi 6 21,42 

5 81 – 100 Sangat Tinggi 17 60,71 

Jumlah 28 100 

 

Tabel 4.8 Ketuntasan Hasil Belajar Siklus II 

Interval skor Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

0 – 69 Tidak Tuntas 5 17,85 

70 – 100 Tuntas 23 82,14 

Jumlah 28 100 

 

Pada siklus II evaluasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus 

I rata-rata nilai siswa adalah 82,57 dengan ketuntasan 82,14% sebagaimana 

dapat dilihat pada analisis data hasil belajar di bawah ini: 

Jumlah nilai semua siswa (Ʃх) = 2.312 

Jumlah siswa (Ʃn)   = 28 

Jumlah yang tuntas belajar  = 23 

Sehingga rata-rata   = 
Ʃх

Ʃ𝑛
 

     = 
2.312

28
 

     = 82,57 

Dari uraian diatas, maka dikatakan bahwa hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA sudah cukup baik, hal ini dilihat dari nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa yaitu 82,57 dengan persentase ketuntasan 82,14% berarrti 

siswa yang mendapatkan nilai tuntas 23 siswa dan yang tidak tuntas 5 siswa, 

X
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menunjukkan jika pada siklus II ternyata sudah cukup baik namun masih ada 5 

siswa yang belum mencapai KKM.  

Gambar 4.3 Grafik Kategorisasi Hasil Belajar Siklus II 

 

Gambar 4.4 Grafik Ketuntasan Hasil Belajar Siklus II 
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d. Refleksi  

Berdasarkan hasil penelitian siklus II kemudian dilakukan refleksi 

terhadap langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Hasil nilai siswa pada 

siklus ini sudah mencapai indikator keberhasilan, dapat dilihat pada nilai rata-

rata kelas yang sudah mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Adapun 

hasil refleksi pada siklus II yakni, sebagai berikut:  

1) Pembelajaran dengan model discovery learning  telah berjalan sesuai 

rencana tindakan. Siswa telah menjalankan pembelajaran sesuai dengn 

mekanisme model discovery learning sehingga pembelajaran berlangsung 

secara optimal. 

2) Siswa mudah memahami materi pembelajaran dan menjadikan hasil 

belajar meningkat dengan tambahan media gambar. 

3) Pengalokasian waktu telah sesuai rencana tindakan sehingga seluruh 

waktu dapat dimanfaatkan secara optimal. 

4) Guru telah menyimpulkan hasil pembelajaran diakhir pembelajaran. 

5) Sikap antusias siswa dalam mmengikuti pembelajaran meningkat. 

6) Guru dapat mengelola kelas dengan baik. 

7) Perhatian guru kepada siswa dalam pembelajaran sama rata. 

8) Kemampuan guru dalam membimbing siswa sudah baik. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan pengamatan pada siklus I diperoleh data hasil pengamatan 

antara lain: guru sudah menggunakan model pembelajaran discovery learning 

dengan baik, tetapi pengelolaan kelas belum cukup optimal. Hal ini disebabkan 

kurangnya motivasi dan bimbingan yang kurang merata serta metode yang 
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digunakan kurang optimal, sehingga siswa masih merasa kesulitan dalam 

memahami dan menjawab pertanyaan yang ada. Akan tetapi, pada saat diberikan 

bacaan menggunakan discovery learning siswa berantusias dalam membaca bahkan 

perhatian siswa terpusat pada bacaan. Selain itu masih ada siswa yang melakukan 

aktivitas lain diluar pembelajaran. 

Pada siklus II persentase hasil belajar siswa sudah mencapai target, adapun 

hasil yang diperoleh pada siklus II ini telah mencapai hasil sesuai dengan harapan 

dan tampak adanya peningkatan yang signifikan dari hasil belajar siswa. Serta guru 

sudah mampu meberikan pengajaran dan pengelololaan kelas dengan baik. 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa siswa SD Muhammadiyah 1 

Bontoala Kota Makassar mampu memahami pembelajaran IPA, dalam proses 

pembelajaran juga meningkat sehingga model discovery learning dapat dikatakan 

berhasil dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan kendala-kendala yang terjadi 

pada siklus I sudah teratasi dengan baik. Peningkatan hasil belajar siswa dari siklus 

I hingga siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.9 Hasil Penelitian 

Hasil Penelitian Siklus I Siklus II 

Hasil Belajar 61,14 82,57 

Ketuntasan Belajar 57,14% 82,14% 

Melalui model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa dengan mencapai nilai KKM yaitu 70 sebagaimana telah 

ditentukan oleh sekolah SD Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar pada kelas 

IV dimana dapat kita lihat pada siklus I yang nilainya pada hasil belajar 61,14 

dengan ketuntasan belajarnya 57,14% karena siswa yang memperoleh nilai KKM 

(70 keatas) ada 16 siswa sedangkan yang belum memperoleh nilai KKM (70 
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kebawah) ada 12 siswa. Oleh karena itu, peneliti mengambil keputusan untuk 

melanjutkan ke siklus II hingga dapat lebih meningkat lagi hasil belajar siswa, 

sehingga pada siklus II hasil belajar siswa rata-rata 82,57 dengan ketuntasan 

belajarnya 82,14% dapat dilihat jelas bahwa siswa yang memperoleh KKM (70 

keatas) ada 23 siswa sedangkan siswa yang memperoleh KKM (70 kebawa) ada 5 

siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan diadakannya siklus II maka 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar sudah meningkat.   
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa 

dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery 

learning pada mata pelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa SD 

Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar. Hal ini terlihat dari persentase 

ketuntasan dan hasil aktivitas siswa mengalami peningkatan di setiap siklusnya. 

Dari hasil pembelajaran baik dari segi aktivitas maupun hasil belajar siswa 

yang diperoleh telah mengalami peningkatan. Peneliti melaksanakan siklus I, hasil 

yang diperoleh dengan nilai rata-rata 61,14 dengan persentase ketuntasan 57,14%. 

Kemudian melanjutkan siklus II yang mengalami peningkatan dengan nilai rata-

rata  82,57 dengan persentase ketuntasan belajat 82,14%. 

Hasil yang diperoleh tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran IPA 

dengan menggunakan model discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada kelas IV SD Muhammadiyah 1 Bontoala Kota Makassar. 

B. Saran 

adapun saran yang digunakan di dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan atau 

referensi untuk melakukan penelitian yang sama namun dengan pembelajaran 

yang berbeda. 

2. Guru hendaknya lebih sering memicu siswa untuk bisa lebih aktif mengikuti 

proses pembelajaran dengan menerapkan berbagai jenis model pembelajaran, 
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sehingga siswa memperoleh suatu pembelajaran yang sifatnya tidak monoton, 

dan siswa juga mampu berpartisipasi serta lebih percaya diri ketika berdiskusi. 

3. Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran discovery learning ini 

karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  Siklus I 

Satuan Pendidikan  :  SD Muhammadiyah 1 Bontoala 

Kelas / Semester  :  IV (Empat) / 1 

Tema 5   :  Pahlawanku 

Subtema 1    :  Perjuangan Para Pahlawan 

Pembelajaran  :  1 

Fokus Pembelajaran  :  IPA 

Alokasi Waktu  :  1 Hari (2 x 35 Menit) 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, mahluk ciptaan Tuhan dan  kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR  DAN  INDIKATOR  PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.7 

 

 

 

4.7 

 

 

 

Menerapkan sifat-sifat 

cahaya dan keterkaitannya 

dengan indera penglihatan 

 

Menyajikan laporan hasil 

percobaan tentang sifat-sifat 

cahaya. 

3.7.1 

 

 

 

4.7.1 

 

 

 

Menyebutkan sifat-sifat cahaya 

 

 

 

Melakukan percobaan mengenai 

peristiwa sifat-sifat cahaya 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan tanya jawab siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya.  

2. Dengan membaca teks tentang cahaya dan sifat-sifatnya, siswa dapat 

menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan tepat. 

3. Dengan berdiskusi, siswa mampu melakukan percobaan peristiwa mengenai 

sifat-sifatnya dengan benar. 

 

 



59 
 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Cahaya dan Sifat-sifatnya 

E. MODEL DAN SUMBER BELAJAR 

Model pembelajaran : Discovery Learning 

Sumber belajar : Tema 5 Pahlawanku. 2017 Buku Siswa Tematik Terpadu  

Kurikulum  2013 Buku Siswa SD/MI Kelas IV. Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Tema 5 Pahlawanku. 2017 Buku Guru Tematik Terpadu  

Kurikulum  2013 Buku Siswa SD/MI Kelas IV. Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Desripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Pembelajaran dimulai dengan salam, 

menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 

siswa. 

2. Guru mengajak semua siswa berdo’a 

dipimpin oleh ketua kelas. Religius 

3. Menyanyikan lagu “Indonesia Raya” secara 

bersama-sama. Nasionalis 

4. Guru melakukan apersepsi terkait materi yang 

akan dibahas. 

5. Guru menjelaskan materi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

10 Menit 

Inti Eksplorasi  

1. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. 

2. Siswa menjawab pertanyaan guru  dengan 

jawaban yang sangat bervariasi.  

3. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok. 

4. Guru membagikan materi  pada masing-

masing kelompok. 

Elaborasi 

5. Guru menjelaskan materi pembelajaran. 

6. Setelah itu guru mempersilahkan siswa 

menyampaikan pendapat atau mengajukan 

pertanyaan terkait materi pembelajaran. 

7. Setelah itu guru meminta siswa untuk 

berdiskusi dengan teman kelompoknya 

mengenai materi yang dibagikan. 

8. Setiap kelompok mempersiapkan 

perwakilan untuk melakukan percobaan. 

9. Setelah itu masing-masing kelompok 

menyampaikan hasil diskusinya 

50 Menit 
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10. Guru memberikan soal berupa tes tulis 

individu terkait materi yang telah        

disampaikan dan didiskusikan.  

11. Guru dan siswa melakukan kegiatan refleksi 

mengenai materi yang telah dibahas.. 

Penutup 1. Guru dan siswa membuat kesimpulan 

bersama. 

2. Mengajak semua siswa berdo’a dipimpin 

oleh ketua kelas (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) Religius. 

10 Menit 

G. PENILAIAN 

Penilaian sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung 

Penilaian hasil belajar : Tes tertulis individu 

Skor penilaian  : Nilai Akhir =
jumlah skor yang diperoleh

jumlah skor maksimal
  х 100% 

 

                                Makassar,    Agustus 2022 

Memeriksa dan menyetujui, 

Kepala Sekolah       Guru Kelas IV 

                                                                                 

Muhammad Rus’an, S.Pd                       Suzi Alham, S. Sos 

Nip. 19701007 200604 1 011      

Mahasiswa 

 

Fa’izah 

                   Nim. 105401101818 

 

Alat & bahan ajar 

Alat  : lilin, korek api, kardus bekas, gelas plastik bening, air, plastik bening, 

senter. 

Bahan ajar  

CAHAYA DAN SIFAT-SIFATNYA 

Cahaya merupakan sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti 

lampu, bulan, matahari dan sebagaianya. Cahaya adalah bentuk energi yang dapat 

kita lihat dengan mata. Cahaya tersebut berasal dari sumber-sumber cahaya. 



61 
 

 

Sumber cahaya adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Sumber cahaya 

terbagai dua yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Contoh sumber 

cahaya yaitu matahari, lampu, api, senter, dan lain sebagainya. 

Matahari merupakan contoh sumber cahaya alami. Lampu, api, dan senter 

merupakan contoh sumber cahaya buatan. Selain matahari, lampu, api, dan juga 

senter juga terdapat sumber cahaya yang bersal dari hewan yaitu kunang-kunang 

dan ikan lentera. Ada beberapa manfaat cahaya yaitu untuk menerangi bumi dan 

isinya, sebagai proses fotosintesis pada tumbuhan., hewan memanfaatkan cahaya 

untuk memperoleh informasi tentang keberadaan lingkungannya, manusia 

menggunakan bantuan cahaya untuk bisa melihat keadaan sekitar, untuk membantu 

pada saat melakukan proses rontgen, sebagai pembangkit listrik tenaga surya, untuk 

mengeringkan pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. 

Sifat-sifat cahaya 

1. Cahaya dapat merambat lurus 

Perhatikan gambar!   

Jika kita memperhatikan cahaya matahari terlihat bahwa tampak cahayanya 

merambat dengan lurus. Cahaya matahari yang masuk kedalam ruangan 

atau celah-celah rumah yang gelap tampak seperti garis putih yang lurus. Itu 

artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. 

Perhatikan gambar peristiwa percobaan! 

 
Pertama-tama kita siapkan beberapa potong kertas karton yang tebal 

kemudian kita berikan lubang kecil setiap kertas yang sama besar. 

Kemudian kita susun dengan lubang membentuk satu garis lurus. Setelah 

itu kita letakkan sebuah lilin yang dinyalakan pada ujungnya. Kemudian kita 

amati dari bagian ujung yang satunya. 

Ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi satu 

garis lurus, maka cahaya lilin akan terlihat dengan jelas. Namun, ketika 

posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut tidak dalam posisi satu garis 

lurus, maka cahaya lilin tidak dapat terlihat. Dari peristiwa percobaan 



62 
 

 

tersebut dapat kita simpulkan bahwa cahaya merambat lurus menyebabka 

terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya.  

Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu cahaya lampu senter ketika 

dinyalakan akan merambat lurus, cahaya matahari ke bumi yaitu sinar 

matahari akan tampak seperti garis lurus, cahaya lampu mobil. 

2. Cahaya dapat menembus benda bening. Perhatikan gambar berikut! 

 
Ketika kalian menyalakan senter kemudian kalian meletakkan sebuah gelas 

bening yang berisi air didepan senter, akan terlihat cahaya dari senter dapat 

menembus benda bening tersebut. Itu menandakan bahwa cahaya dapat 

menembus benda bening. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yaitu 

cahaya yang menembus plastik bening. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  Siklus II 

Satuan Pendidikan  :  SD Muhammadiyah 1 Bontoala 

Kelas / Semester  :  IV (Empat) / 1 

Tema 5   :  Pahlawanku 

Subtema 1    :  Perjuangan Para Pahlawan 

Pembelajaran  :  1 

Fokus Pembelajaran  :  IPA 

Alokasi Waktu  :  1 Hari (2 x 35 Menit) 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, mahluk ciptaan Tuhan dan  kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN  INDIKATOR  PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.7 

 

 

 

4.7 

 

 

 

Menerapkan sifat-sifat 

cahaya dan keterkaitannya 

dengan indera penglihatan 

 

Menyajikan laporan hasil 

percobaan tentang sifat-sifat 

cahaya. 

3.7.1 

 

 

 

4.7.1 

 

 

 

Menyebutkan sifat-sifat cahaya 

 

 

 

Melakukan percobaan mengenai 

peristiwa sifat-sifat cahaya 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan tanya jawab siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya.  

2. Dengan membaca teks tentang cahaya dan sifat-sifatnya, siswa dapat 

menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan tepat. 

3. Dengan berdiskusi, siswa mampu melakukan percobaan peristiwa mengenai 

sifat-sifatnya dengan benar. 
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D. MATERI PEMBELAJARAN 

Cahaya dan sifat-sifatnya 

E. MODEL DAN SUMBER BELAJAR 

Model pembelajaran : Discovery Learning 

Sumber belajar : Tema 5 Pahlawanku. 2017 Buku Siswa Tematik Terpadu  

Kurikulum  2013 Buku Siswa SD/MI Kelas IV. Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Tema 5 Pahlawanku. 2017 Buku Guru Tematik Terpadu  

Kurikulum  2013 Buku Siswa SD/MI Kelas IV. Jakarta: 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Desripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Pembelajaran dibuka dengan salam, 

menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 

siswa. 

2. Guru mengajak semua siswa berdo’a dipimpin 

oleh ketua kelas. Religius 

3. Menyanyikan lagu “Indonesia Raya” secara 

bersama-sama. Nasionalis 

4. Guru melakukan apersepsi terkait materi yang 

akan dibahas. 

5. Guru menjelaskan materi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

10 Menit 

Inti Eksplorasi  

1. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. 

2. Siswa menjawab pertanyaan guru  dengan 

jawaban yang sangat bervariasi.  

3. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok. 

4. Guru membagikan materi pada masing-masing 

kelompok. 

 

Elaborasi 

5. Guru menjelaskan materi pembelajaran. 

6. Setelah itu guru mempersilahkan siswa 

menyampaikan pendapat atau mengajukan 

pertanyaan terkait materi pembelajaran. 

7. Setelah itu guru meminta siswa untuk 

berdiskusi dengan teman kelompoknya 

mengenai materi yang dibagikan. 

8. Setiap kelompok mempersiapkan perwakilan 

untuk melakukan percobaan. 

50 Menit 
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9. Setelah itu masing-masing kelompok 

menyampaikan hasil diskusinya. 

10. Guru memberikan soal berupa tes tulis terkait 

materi yang telah        disampaikan dan 

didiskusikan.  

11. Guru dan siswa melakukan kegiatan refleksi 

mengenai materi yang telah dibahas.. 

Penutup 1. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama. 

2. Mengajak semua siswa berdo’a dipimpin oleh 

ketua kelas (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) Religius. 

10 Menit 

G. PENILAIAN 

Penilaian sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung 

Penilaian hasil belajar : Tes tertulis individu 

Skor penilaian  : Nilai Akhir =
jumlah skor yang diperoleh

jumlah skor maksimal
  х 100% 

                              

     Makassar,    Agustus 2022 

Memeriksa dan menyetujui, 

Kepala Sekolah       Guru Kelas IV 

                                                                        

Muhammad Rus’an, S.Pd     Suzi Alham, S. Sos 

Nip. 19701007 200604 1 011      

 

Mahasiswa 

 

Fa’izah 

                Nim. 105401101818 

Alat dan bahan ajar 

Alat : cermin datar, senter, pensil, air, gelas bening, air sabun 

Bahan ajar 

SIFAT-SIFAT CAHAYA 

3. Cahaya dapat dipantulkan 

Ketika kita mengarahkan cahaya  ke cermin maka cahaya yang diarahkan 

ke cermin tersebut akan memantulkan cahaya ke benda yang lain.  



66 
 

 

                     
Pemantulan cahaya terbagi kedalam 2 jenis yaitu: 

1) Pemantulan baur, merupakan pemantulan yang terjadi ketika cahaya 

mengenai permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang seperti 

cahaya menegnai permukaan aspal, permukaan air dan batu. 

2) Pemantulan teratur, merupakan pemantulan yang terjadi ketika cahaya 

mengenai permukaan benda yang rata, licin, dan mengkilap seperti 

cermin. 

Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yaitu cermin datar yang digunakan 

untuk bercermin, cermin cembung pada kaca spion, benda yang ada diatas 

danau akan terlihat dipermukaan danau dalam posisi terbalik. 

4. Cahaya dapat dibiaskan 

Untuk membuktikannya kita dapat menggunakan gelas bening yang diisi 

dengan air kemudian kita masukkan pensil kedalamnya perhatikan pada 

gambar.  

 
Maka akan nampak pensil terlihat patah. Hal tersebut bisa terjadi sebab 

sebagian pensil yang tercelup keair mengalami pembiasan atau pembelokan 

cahaya sehingga pensil ini terlihat patah, namun sebenarnya pensil tersebut 

tidak patah. 

Kesimpulannya yaitu cahaya yang melalui dua medium (yaitu medium cair 

dan medium padat) yang berbeda akan dibiaskan.   

Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yaitu sendok yang dimasukkan 

kedalam gelas bening berisi air akan terlihat bengkok dan dasar kolam lebih 

dangkal daripada kedalaman sebenarnya. 

5. Cahaya dapat diuraikan 

Cahaya matahari yang biasanya terlihat berwarna putih sebenarnya 

perpaduan dari beberapa warna cahaya yang disebut spektrum warna. 

Spektrum warna ini terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, 

nila, dan ungu atau sering disingkat dengan mejikuhibiniu. 
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Cahaya matahari yang berwarna putih tersebut sebanarnya terdiri dari warna 

mejikuhibiniu. Cahaya itu dapat diuraikan oleh butir-butir air dan nantinya 

akan muncul pelangi. Munculnya pelangi itu merupakan cahaya matahari 

yang berwarna utih tersebut diuraikan.  

Sebagai contoh peristiwa yaitu pada saat kalian menyiram tanaman dibawah 

terik sinar matahari, maka cahaya matahari tersebut akan diuraikan oleh 

butir-butir air yang digunakan menyemprot tanaman, maka akan muncul 

warna-warna pelangi seperti tampak pada gambar. 

                                             
Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yaitu gelembung air sabun yang 

terkena cahaya memiliki beragam warna. 
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Soal Siklus I 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang 

kamu anggap paling benar ! 

1. Cahaya matahari dapat menembus permukaan air yang bening. Hal ini 

menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat .... 

a. Merambat lurus 

b. Dapat dibiaskan 

c. Dapat dipantulkan 

d. Menembus benda bening 

2. Perhatikan contoh benda di sekitar kita berikut ini! 

(1) Bola 

(2) Kayu 

(3) Kantong plastik  

(4) Kaca 

Benda-benda yang dapat tembus cahaya ditunjukkan nomor .... 

a. (1) dan (4) 

b. (2) dan (3) 

c. (2) dan (4) 

d. (3) dan (4) 

3. Berikut ini yang termasuk manfaat dari penggunaan cahaya ialah, kecuali .... 

a. Fotosintesis pada tumbuhan 

b. Menjemur pakaian 

c. Menggelapkan keadaan sekitar 

d. Sebagai pembangkit listrik 

4. Sinar matahari yang masuk ke ruangan melalui ventilasi udara akan tampak 

seperti garis-garis lurus. Hal itu menunjukkan bahwa cahaya .... 

a. Merambat lurus 

b. Menerangkan 

c. Dapat menembus benda bening 

d. Dapat dilihat 

5. Perhatikan gambar disamping!  

Gambar tersebut termasuk dalam sumber cahaya.... 

a. Lampu 

b. Alami 

c. Listrik 

d. Buatan  
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B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang 

benar! 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cahaya? 

2. Tuliskan 5 manfaat dari adanya cahaya! 

3. Jelaskan salah satu peristiwa cahaya merambat lurus! 

4. Jelaskan salah satu peristiwa cahaya menembus benda bening! 

5. Tuliskan masing-masing 2 peralatan yang bisa membuktikan sifat cahaya dapat 

merambat lurus dan cahaya dapat menembus benda bening!  
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Soal Siklus II 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang 

kamu anggap paling benar ! 

1. Pensil yang ada dalam gelas berisi air nampak patah. Hal ini menunjukkan 

bahwa cahaya dapat .... 

a. Diuraikan 

b. Dibiaskan 

c. Dipantulkan 

d. Merambat lurus 

2. Salah satu sifat cahaya bila diarahkan ke cermin akan ..... 

a. Terarah 

b. Terpantul 

c. Terurai 

d. Dibiaskan  

3. Warna-warna pelangi terdiri atas.... 

a. Mejikuhibiu 

b. Mejikubihiu 

c. Mejikuhibiniu 

d. Mekujihibiniu 

4. Perhatikan gambar disamping!  

Gambar tersebut menunjukkan salah satu sifat cahaya yaitu.... 

a. Cahaya dapat terlihat 

b. Cahaya dapat dipantulkan 

c. Cahaya mempunyai bayangan 

d. Cahaya membuat pemandangan yang indah 

5. Dibawah ini yang termasuk sifat-sifat cahaya ialah, kecuali .... 

a. cahaya dapat dipantulkan 

b. cahaya dapat dibiaskan 

c. cahaya dapat menembus batu 

d. cahaya dapat diuraikan 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang 

benar! 

1. Apa yang dimaksud dengan spektrum warna? 
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2. Tuliskan 3 benda atau peralatan yang menerapkan sifat cahaya dapat 

dibiaskan! 

3. Jenis pemantulan cahaya ada 2, jelaskan! 

4. Jelaskan salah satu peristiwa cahaya dapat diuraikan! 

5. Tuliskan 3 contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mengenai sifat 

cahaya dapat dipantulkan! 
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Kunci Jawaban Soal Siklus I 

A. Pilihan Ganda 

1. d 

2. d 

3. c 

4. a 

5. d 

 

B. Isian 

1. Cahaya adalah bentuk energi yang dapat dilihat dengan mata, yang merupakan 

sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar atau sumber cahaya. 

2. 1) Fotosintesis 

2) Menerangi bumi dan isinya 

3) Untuk melihat 

4) Membantu proses rontgen 

5) Sebagai pembangkit listrik tenaga surya 

6) Untuk mengeringan pakaian, sepatu, dll. 

7) Hewan memanfaatkan cahaya untuk memperoleh informasi keadaan sekitar 

3.  Cahaya yang memasuki ruangan atau celah rumah yang gelap akan tampak 

seperti garis putih yang lurus, cahaya dari lampu senter ketika dinyalakan akan 

merambat lurus, dan cahaya lampu mobil. 

4. Senter yang dinyalakan tepat didepan gelas yang berisi air, cahaya dapat 

menembus plastik bening. 

5. - Cahaya merambat lurus: 

1) lilin dan karton 

2) cahaya dan celah rumah atau bangunan 

3) senter yang dinyalakan 

4) lampu kendaraan 

- Cahaya menembus benda bening 

1) senter, air, dan gelas 

2) senter dan plastik bening 
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Kunci Jawaban Soal Siklus II 

A. Pilihan Ganda 

1. b 

2. b 

3. c 

4. b 

5. c 

 

B. Isian 

1. Spektrum warna adalah cahaya matahari yang biasanya terlihat berwarna putih 

padahal perpaduan dari beberapa warna cahaya. 

2. 1) pensil, air, gelas bening, dan cahaya 

2) sendok, gelas bening, air, dan cahaya 

3) kolam, air, dan cahaya 

 3. 1) pemantulan baur, merupakan pemantulan yang terjadi ketika cahaya 

mengenai permukaan benda yang tidak rata. 

      2) pemantulan teratur, merupakan pemantulan yang terjadi ketika cahaya 

mengenai permukaan benda yang rata, licin, dan mengkilap. 

 4. - menyiram tanaman dibawah terik sinar matahari. 

     - gelembung air sabun yang terkena cahaya 

 5.  - cermin datar yang digunkaan untuk bercermin. 

- cermin cembung pada kaca spion. 

- benda yang terdapat diatas danau akan terlihat di permukaan danau dalam 

posisi terbalik. 
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Data Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No. Indikator yang di Ukur 
Pertemuan 

Rata-

rata 

Persentase 

(%) 
Skor Penilaian 

1 2 3 

t 

e 

s 

 

1 Kehadiran siswa 28 28 28  28     100 

2 Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 
15 17 18 16,67 59,5 

3 Siswa yang 

memperhatikan penjelasan 

guru 

18 20 20 19,33       69 

4 Siswa yang aktif dalam 

proses pembelajaran 
12 18 20 16,67 59,5 

5 Kegiatan lain yang 

dilakukan siswa pada saat 

proses pembelajaran 

13 13 12 12,67 45,2 

6 Siswa yang bertanya 

terkait materi 

pembelajaran yang belum 

dimengerti 

11 15 17 14,33 51,1 

7 Keberanian siswa 

mengemukakan pendapat 
15 15 16 15,33 54,7 

8 Siswa yang masih perlu 

bimbingan dalam 

mengerjakan lembar kerja 

10 8 8   8,67 30,9 

Rata-rata Persentase 58,7 
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Data Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No. Indikator yang di Ukur 

Pertemuan 

 Rata-

rata 

Persentase 

(%) Skor Penilaian 

1 2 3 

t 

e 

s 

1 Kehadiran siswa 27 28 28 27,66      98,7 

2 Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 
20 25 26 23,66 84,5 

3 Siswa yang 

memperhatikan penjelasan 

guru 

24 24 25 24,33       86,8 

4 Siswa yang aktif dalam 

proses pembelajaran 
23 25 26 24,66        88 

5 Kegiatan lain yang 

dilakukan siswa pada saat 

proses pembelajaran 

10 8 7   8,33 29,7 

6 Siswa yang bertanya 

terkait materi 

pembelajaran yang belum 

dimengerti 

19 21 24 21,33 76,1 

7 Keberanian siswa 

mengemukakan pendapat 
20 23 23  22 78,5 

8 Siswa yang masih perlu 

bimbingan dalam 

mengerjakan lembar kerja 

8 6 6   6,66 23,7 

Rata-rata Persentase 70,7 
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Lembar Observasi Siswa Siklus I  

No. 
Nama 

Siswa 

Pertemuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t 

e 

s 

 

 

 

1  2  3  

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AR  √ √ √ √   √  √ √ √ √   √  √ √ √ √   √  

2 AAH  √ √ √ √   √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

3 AA  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

4 ADN  √ √ √    √  √  √ √  √ √  √ √ √ √   √  

5 AP √    √   √ √    √   √ √    √   √ 

6 ADK  √  √      √  √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

7 AAz √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

8 BPK  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

9 FSS  √ √       √ √  √  √   √ √ √ √  √   

10 HP  √    √   √ √    √    √    √   √ 

11 M. AN √ √ √  √  √  √  √  √  √  √  √ √ √ √ √  

12 M. FI  √    √   √ √    √   √ √    √   √ 

13 M. AS  √    √   √ √    √   √ √    √   √ 

14 M. Ik  √  √  √   √ √ √ √  √   √ √  √ √  √  √ 

15 M. NR  √    √   √ √    √   √ √    √    

16 M. Re  √  √  √ √ √ √ √   √ √  √ √ √    √ √ √ √ 

17 M. Ri  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  

18 M. Im  √  √  √ √ √  √ √ √  √  √  √ √   √ √ √  

19 M. Sy  √    √    √ √   √    √    √    

20 M. TA  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √  

21 MR  √ √ √ √  √   √ √ √ √  √   √ √ √ √  √ √  

22 NAZ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

23 NS √   √ √   √ √  √ √ √   √ √ √ √ √ √   √ 

24 NA √ √  √   √  √ √ √ √   √  √ √ √ √  √ √  

25 PAS √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

26 R √  √   √  √ √ √ √   √  √ √ √ √ √  √ √ √ 
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27 SP  √   √          √  √    √  √    √      √  √  √           

28 SA √ √     √  √  √ √  √   √ √ √      

  

Keterangan:  

1:  Kehadiran siswa  

2: Kesiapan siswa megikuti pembelajaran  

3: Siswa yang memperhatikan penjelasan guru  

4: Siswa yang aktif  

5: Kegiatan lain yang dilakukan siswa  

6: Siswa yang bertanya  

7: Siswa mengemukakan pendapat  

8: Siswa yang masih butuh bimbingan  

  

   Makassar,      Agustus 2022 

 

 Guru Kelas IV 

          

               Suzi Alham, S. Sos. 
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Lembar Observasi Siswa Siklus II  

No. 
Nama 

Siswa 

Pertemuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t 

e 

s 

 

 

 

1  2  3  

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AR  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

2 AAH  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

3 AA  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

4 ADN  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

5 AP         √    √   √ √ √  √ √    

6 ADK  √  √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

7 AAz √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

8 BPK  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

9 FSS  √ √ √ √   √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

10 HP  √    √   √ √    √    √    √    

11 M. AN √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  

12 M. FI  √    √   √ √    √   √ √    √   √ 

13 M. AS  √    √   √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √  √ 

14 M. Ik  √ √ √ √  √   √ √ √ √   √  √ √ √ √  √ √ √ 

15 M. NR  √  √  √   √ √ √ √ √ √    √ √ √ √ √    

16 M. Re  √  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17 M. Ri  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √  

18 M. Im  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

19 M. Sy  √ √ √ √ √    √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

20 M. TA  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

21 MR  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

22 NAZ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

23 NS √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

24 NA √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

25 PAS √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

26 R √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 
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27 SP  √  √ √  √       √  √  √  √  √    √ √   √  √  √  √    √ √   

28 SA √ √ √ √   √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  √ √  

Keterangan:  

1:  Kehadiran siswa  

2: Kesiapan siswa megikuti pembelajaran  

3: Siswa yang memperhatikan penjelasan guru  

4: Siswa yang aktif  

5: Kegiatan lain yang dilakukan siswa  

6: Siswa yang bertanya  

7: Siswa mengemukakan pendapat  

8: Siswa yang masih butuh bimbingan  

  

   Makassar,      Agustus 2022 

 

 Guru Kelas IV 

          

               Suzi Alham, S. Sos. 
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Hasil Belajar Siklus I  

No. Nama Siswa 
Jenis 

Kelamin 

Nilai 

Tes 

Keterangan 

T  TT  

1  AR P  79  Tuntas    

2  AAH  L  77  Tuntas    

3  AA  P  79  Tuntas    

4  ADN  P 64    Tidak tuntas  

5  AP L  48    Tidak tuntas  

6  ADK  P  87  Tuntas    

7  AAz  P  96  Tuntas    

8  BPK  P  96  Tuntas    

9  FSS  P  88  Tuntas    

10  HP  L  54   Tidak tuntas  

11  M. AN  L  43    Tidak tuntas  

12  M. FI  L  40    Tidak tuntas  

13  M. AS  L  72  Tuntas    

14  M. Ik  L  64    Tidak tuntas  

15  M. NR  L  52    Tidak tuntas 

16  M. Re  L  56    Tidak tuntas  

17  M. Ri  L  64    Tidak tuntas  

18  M. Im  L  77  Tuntas  

19  M. Sy  L  77  Tuntas    

20  M. TA  L  79  Tuntas    

21  MR  P  79  Tuntas     

22  NAZ  P  100  Tuntas    

23  NS  L  52   Tidak tuntas  

24  NA  P  62   Tidak tuntas  

25  PAS  P  100  Tuntas    

26  R  L  59  Tidak tuntas  

27  SP  P  77  Tuntas    
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28 SA P 84 Tuntas   

Jumlah   28 1.712  16  12  

Rata-Rata    61,14  
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Hasil Belajar Siklus I  

No. Nama Siswa 
Jenis 

Kelamin 

Nilai 

Tes 

Keterangan 

T  TT  

1  AR P  92  Tuntas    

2  AAH  L  88  Tuntas    

3  AA  P  96  Tuntas    

4  ADN  P 74  Tuntas  

5  AP L  67    Tidak tuntas  

6  ADK  P  89  Tuntas    

7  AAz  P  100  Tuntas    

8  BPK  P  100 Tuntas    

9  FSS  P  96 Tuntas    

10  HP  L  64   Tidak tuntas  

11  M. AN  L  84  Tuntas  

12  M. FI  L  46    Tidak tuntas  

13  M. AS  L  82  Tuntas    

14  M. Ik  L  72  Tuntas  

15  M. NR  L  49    Tidak tuntas 

16  M. Re  L  67    Tidak tuntas  

17  M. Ri  L  86  Tuntas    

18  M. Im  L  87  Tuntas  

19  M. Sy  L  90  Tuntas    

20  M. TA  L  92  Tuntas    

21  MR  P  98  Tuntas     

22  NAZ  P  100  Tuntas    

23  NS  L  71 Tuntas    

24  NA  P  73  Tuntas  

25  PAS  P  100  Tuntas    

26  R  L  73 Tuntas  

27  SP  P  80  Tuntas    
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28 SA P 96 Tuntas   

Jumlah   28 2.312  23  5 

Rata-Rata    82,57  
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Lembar Observasi Guru 

Nama Guru : Suzi Alham, S. Sos 

Kelas / Semester : IV (Empat)/ I (Ganjil) 

Mata Pelajaran : Tema 

No Aspek Indikator  Penilaian 

1 2 3 4 5 

1.  Pembelajaran 

kegiatan 

awal 

a. Membuka pelajaran     √ 

b. Mempersiapkan siswa 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

    √ 

c. Melaksanakan kegiatan 

apersepsi 

 √    

d. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 √    

2.  Pembelajaran 

kegiatan inti 

a. Melaksanakan kegiatan 

eksplorasi 

 √    

b. kegiatanMelaksankan 

kegiatan elaborasi 

 √    

c. Meningkatkan keterlibatan 

siswa melalui pengalaman 

belajar dengan berbagai 

kegiatan 

  √   

d. Melaksanakan kegiatan 

konfirmasi hasil 

   √  

3.  Penguasaan 

bahan ajar 

a. Menunjukkan penguasaan 

materi ajar 

  √   

b. Mengaitkan materi 

pembelajaran  dengan 

kehidupan sehari-hari 

  √   

c. Berperan sebagai fasilitator     √ 

4.  Pemanfaatan  a. Memanfaatkan alat 

bantu/media pembelajaran 

  √   

b. Memanfaatkan sumber 

belajar yang ada seperti 

buku 

    √ 

5.  Pembelajaran 

yang memicu 

a. Menumbuhkan partisipasi 

siswa  

    √ 

b. Memberikan pujian/ 

penghargaan kepada siswa 

yang menjawab pertanyaan 

denga  tepat 

   √  
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Keterangan: 

Skor 5 = Sangat Baik 

Skor 4 = Baik  

Skor 3 = Cukup 

Skor 2 = Kurang 

Skor 1 = Sangat Kurang       

  

                       Makassar,    Agustus 2022 

           

            Observer 

 

       

                                Fa’izah 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Pembelajaran 

kegiatan 

penutup 

a. Melakukan penarikan 

kesimpulan pada materi 

ajar 

  √   

b. Memberikan tugas rumah     √ 

c. Memberikan informasi 

materi 

    √ 

d. Memberikan motivasi bagi 

siswa 

    √ 

e. Menutup proses 

pembelajaran 

    √ 

Jumlah Skor 
 

76 
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DOKUMENTASI 

 

 

Gambar 1. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

 

Gambar 2. Menjelaskan materi secara singkat 

 

Gambar 3. Melakukan percobaan peristiwa mengenai sifat-sifat cahaya 
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Gambar 4. Mendampingi siswa melakukan percobaan 

 

Gambar 5. Diskusi tiap kelompok berdasarkan percobaan yang telah 

dilakukan  
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