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ABSTRAK 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model Discovery Learing dapat 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran matematika materi pecahan di kelas IV SDN 215/VII 

Meranti Baru IV?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan model Discovery 
Learing hasil kognitif peserta didik, dan keaktifan peserta didik dapat meningkat. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) adalah kajian sistematik tentang upaya meningkatkan mutu praktik pendidikan oleh 
sekelompok masyarakat melaui tindakan praktis yang dilakukan dan melalui refleksi atas hasil 

tindakan tersebut. Manfaat penelitian tindakan kelas sebagai pengembangan keilmuan dan 

pengembangan profesi pendidik. 

Subyek peneliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 215/VII Meranti Baru IV 

dengan jumlah 8 siswa yang teridiri dari 4 perempuan dan 4 laki-laki. Teknik pengumpulan data yang 
dipakai adalah dengan lembar observasi siswa serta tes tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

melalui model Discovery Learning dapat meningkatkan : keaktifan belajar peserta didik kelas IV 

SDN 215/VII Meranti Baru IV. Pada pra siklus prosentase keaktifan belajar sebesar 50% dan 
prosentase ketuntasan klasikal sebesar 50% , siklus I keaktifan kelas meningkat menjadi 72,9% 

dengan ketuntasan klasikal sebesar 75% dan siklus II mengalami peningkatan keaktifan sebesar 90% 

dengan ketuntasan klasikal sebesar 93%. 2. Melalui model Discovery Learning dapat meningkatkan 
hasil belajar peserta didik kelas IV SDN 215/VII Meranti Baru IV materi operasi pecahan perkalian. 

Pada pra siklus nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik masih 56,5 dengan ketuntasan klasikal 

50%, pada siklus I meningkat menjadi 75 dengan ketuntasan klasikal sebesar 75%, pada siklus II nilai 
rata-rata lebih meningkat menjadi 85,9 dengan ketuntasan klasikal sebesar 93%. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa melalui model Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

pada materi operasi pecahan perkalian di kelas IV SDN 215/VII Meranti Baru IV. 

Kata Kunci: Hasil Belajar; Model Discovery Learning, MATEMATIKA 

 
I. PENDAHULUAN 

 
Hasil prestasi belajar peserta didik tidak lepas dari peran seorang pendidik. Setiap media, 

metode dan model pembelajaran yang digunakan pendidik dalam mengajar sangatlah berpengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik, baik hasil belajar dari segi kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Pendidik mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing dan memberi fasilitas 

belajar bagi peserta didik. 
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Berdasarkan tujuan pendidikan matematika di atas, terlihat bahwa matematika sangat 

penting untuk menumbuhkan penataan nalar atau kemampuan logis, kritis, dan kreatif serta 

kemampuan kerjasama peserta didik, sehingga dapat menerapkan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. Untuk itu peran pendidik diharapkan dapat membantu peserta didik dalam 

mengembangkan kemampuannya tersebut. 

Namun pada kenyataannya, saat ini model pembelajaran matematika yang digunakan oleh 

pendidik kurang inovatif, pendidik cenderung masih teacher-centered sehingga peserta didik 

menjadi pasif. Model pembelajaran yang diterapkan masih berpusat pada pendidik, sehingga hasil 

belajar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai tidak sesuai yang diharapkan. Matematika 

merupakan mata pelajaran yang dianggap paling sulit dibanding mata pelajaran lainnya. Karena 

peserta didik merasa bingung dengan rumus-rumus yang cukup banyak dan membingungkan. 

Adapun salah satu materi yang dianggap masih rendah tingkat pemahaman peserta didik dalam 

menguasai materinya ialah materi perkalian pecahan. Peserta didik belum mengetahui konsep yang 

benar bagaimana cara menyelesaikan masalah operasi pecahan perkalian. Pada materi ini peserta 

didik masih bingung untuk membedakan cara penyelesaiannya dengan penyelesaian operasi 

pecahan lainnya, seperti penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, dan pembagian pecahan. 

Karena pendidik hanya menjelaskan cara penyelesaian perkalian pecahan 

Matematika merupakan mata pelajaran yang dianggap paling sulit dibanding mata pelajaran 

lainnya. Karena peserta didik merasa bingung dengan rumus-rumus yang cukup banyak dan 

membingungkan. Adapun salah satu materi yang dianggap masih rendah tingkat pemahaman peserta 

didik dalam menguasai materinya ialah materi perkalian pecahan. Peserta didik belum mengetahui 

konsep yang benar bagaimana cara menyelesaikan masalah operasi pecahan perkalian. Pada materi 

ini peserta didik masih bingung untuk membedakan cara penyelesaiannya dengan penyelesaian 

operasi pecahan lainnya, seperti penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, dan pembagian 

pecahan. Karena pendidik hanya menjelaskan cara penyelesaian perkalian pecahan 3 dengan cara 

pembilang dikaliakan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Oleh karena itu peserta 

didik belum mengetahui konsep penyelesaian operasi pecahan perkalian yang benar. Hal ini 

menjadikan peserta didik merasa enggan untuk belajar matematika lebih kritis dalam pemecahan 

masalah, sehingga peserta didik hanya pasif dan akan berpengaruh hasil belajar yang rendah atau 

kurang maksimal.  

Masih rendahnya hasil belajar Matematika kelas IV SDN 215/VII Meranti Baru IV juga 

disebabkan karena pendidik jarang menggunakan model pembelajaran yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, motivasi, dan kurang menarik. Hal tersebut yang membuat peserta 

didik jenuh, membosankan bahkan tidak menyukai pelajaran matematika. Sehingga tidak dapat 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berfikir kritis, realistis dan kreatif. Seharusnya 

pendidik harus menjadi fasilitator dan motivator sehingga peserta didik dapat mengembangkan 
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keterampilan dan meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif. Pendidik SDN 215/VII 

Meranti Baru IV masih kesulitan dalam memilah-milah model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi. Sehingga pendidik jarang menerapkan model pembelajaran pada kegiatan pembelajaran 

khususnya matematika. Oleh karena itu, peserta didik merasa cepat bosan dan jenuh jika model 

pembelajaran yang digunakan hanya monoton. Sebaiknya pendidik bisa memilah-milah model 

pembelajaran yang ada dan dapat menerapkan pada pembelajaran untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang baru dan menyenangkan.  

Dari hasil pengamatan dan refleksi ditemukan permasalahan pada pembelajaran Matematika 

yaitu masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, sebagian besar 

peserta didik akan cepat merasa bosan, sehingga kurang memahami materi yang dijelaskan, dan 

akhirnya peserta didik merasa malas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Pemahaman dan 

keterampilan guru dalam menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan materi perlu 

ditingkatkan. 

Berkaitan hal tersebut, pendidik dituntut untuk memiliki strategi mengajar yang lebih 

bervariasi agar peserta didik dapat belajar dengan lebih aktif dan efektif, serta tujuan pembelajaran 

yang ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. Salah satu model pembelajaran dan teknik 

pembelajaran inovatif yang cocok untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran matematika di SDN 215/VII Meranti Baru IV adalah pembelajaran berbasis masalah yaitu 

Discovery Learning. Peneliti menggunakan model ini karena Model pembelajaran ini merupakan 

salah satu bentuk dari pembelajaran berbasis masalah yang dapat melatih dan mengembangkan 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah autentik dari kehidupan 

aktual peserta didik demi merangsang kemampuan berfikir tingkat tinggi. 

1. Pembelajaran berbasis masalah model Discovery Learning digunakan dalam penelitian ini, karena 

memperhatikan karakteristik matematika yang rasional, yaitu memuat cara pembuktian yang 

valid, rumus-rumus atau aturan yang umum atau sifat penalaran matematika yang sistematis 

memerlukan model pembelajaran. 

2. Model pembelajaran ini dapat menumbuhkembangkan keterampilan yang lebih tinggi, serta 

memandirikan siswa meningkatkan kepercayaan diri sendiri.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam menyelesaikan soal matematika, SDN 215/VII Meranti Baru IV maka di adakan penelitian 

dengan judul  

“UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN MATEMATIKA MATERI 

PECAHAN MELALUI MODEL DISCOVERY LEARNING PESERTA DIDIK KELA IV SDN 

215/VII MERANTI BARU IV”. 

II. METODE PENELITIAN 

Subjek Penelitian dan tempat penelitian 
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 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 215/VII Meranti Baru IV yang  

berjumlah adalah 8 peserta didikyang terdiri dari 4 perempuan dan 4 laki-laki, yang terdaftar 

pada semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021.dengan sasaran utama meningkatkan hasil belajar 

Matematika dengan penerapan model Discovery Learning pada materi pecahan. penelitian ini 

sebagai salah satu upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Rencana Tindakan 

          Penelitian tindakan kelas berbentuk 2 siklus merupakan model PTK dari Kemmis dan M. 

Taggrat. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan tindakan (planning), pelaksanaan 

tindakan (acting), observasing (observing), dan refleksi (reflecting). Namun menurut Saur 

Tampubolon semua ini diawali dengan refleksi awal atau disebut prapenelitian seperti tersaji pada 

Bagan berikut ini : 

 

Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik antara 

lain: 

1. Observasi 
 

       Observasi merupakan proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau 

pengamat melihat situasi. Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan seacar sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi merupakan proses 

pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat melihat situasi. Cara 

atau metode tersebut pada umumnya ditandai oleh pengamatan tentang apa yang benar-

benar dilakukan oleh individu, dan membuat catatan-catatan secara objektif mengenai apa 

yang diamati dan untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika materi pecahan. 

2. Tes 

Tes sebagai sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, atau sejumlah 

pernyataan yang harus diberi tanggapan atau respons tes dapat tertulis, lisan atau 

perbuatan.  

Pra 

siklus 
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Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu untuk 

mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Diantara objek tes adalah 

kemampuan siswa.  

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan 

informasi di bidang pengetahuan.8 Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui data nama peserta didik, dokumen (catatan hasil belajar) untuk nilai prasiklus 

dan dalam penelitian akan diambil foto untuk mendokumentasikan kegiatan. 

 

Analisis Data Kuantitatif 

Data yang dianalisis meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Lembar observasi peserta didik digunakan untuk mengumpulkan data untuk mengetahui 

efektif tidaknya penggunaan model Discovery Learning pada pembelajaran matematika materi 

pecahan. Analisis yang digunakan adalah analisis diskriptif merupakan analisis untuk 

mengetahui tingkat keaktifan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik melalui tes tertulis berupa soal terbuka 

dan soal uraian setelah proses pembelajaran Discovery Learning selesai. Nilai akhir hasil belajar 

masing-masing siswa perlu dihitung supaya kemampuan masing-masing siswa dapat diketahui. 

Dengan mengetahui kemampuan masing-masing siswa, maka masing-masing siswa akan 

mendapat perlakuan yang tepat, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif. Adapun rumus 

yang digunakan dalam menghitung nilai akhir hasil belajar yang diperoleh masing-masing siswa 

yaitu: Dengan cara berikut ini : 

 

 

Rata-rata hasil belajar peserta didik dihitung sebagai berikut: 

 skor yang diperoleh 
Rata- rata hasil belajar siswa        =

         skor maksimal tes        X 100 % 
 
   

Sedangkan untuk menghitung ketuntasan klasikal 

Tuntas belajar klasikal adalah persentase ketuntasan jumlah siswa yang memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Tuntas belajar klasikal perlu dihitung untuk 

mengetahui jumlah atau persentase siswa yang memenuhi KKM. Dari perhitungan 

tersebut, maka dapat diambil kebijakan tertentu demi tercapainya keefektifan 

pembelajaran. Rumus yang digunakan untuk menghitung tuntas belajar klasikal yaitu 

Tuntas klasikal =   siswa yang tuntas belajar  X 100 % 

                                            jumlah siswa seluruhnya 

 

 



6 
 

Analisa data Kualitatif 

1. Analisis Data Pra Siklus 

Oleh sebagian peserta didik matematika dianggap sebagai sesuatu yang sulit,  

membingungkan dan kurang menarik dimata peserta didik. Sehingga hal ini 

berakibat pada rendahnya output peserta didik dalam menguasai materi matematika 

terutama materi operasi pecahan perkalian. 

Dengan karakteristik matematika yang abstrak tersebut, apabila pendidik masih 

menggunakan paradigma lama dalam mengajar yaitu dalam proses pembelajaran 

dimana pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan metode konvensional dengan 

peserta didik mendengarkan, dan mencatat materi, maka hal itu akan mengakibatkan 

suatu pembelajaran yang monoton yang akibatnya membuat peserta didik merasa 

jenuh, bosan, pasif dan peserta didik tidak lagi merasa butuh malah cenderung 

menyepelekan. Dengan tidak memeiliki semangat belajar dapat mempengaruhi hasil 

belajar dari peserta didik masih rendah dan kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Persentase hasil observasi keaktifan belajar peserta didik sebesar 50%. 

Berikut penilaian keaktifan belajar aspek yang diamati meliputi : 

1) Aktif bertanya selama proses pembelajaran 

2) Aktif mengikuti diskusi kelompok dalam pemecahan masalah 

3) Kerja sama dalam kelompok 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, didapatkan informasi bahwa proses 

pembelajaran pada mata pelajaran matematika di SDN 215/VII Meranti Baru IV masih 

dirasakan     kurang     sesuai     yang     diharapkan.  Melalui pengamatan hasil proses 

pembelajaran tingkat keaktifan belajar peserta didik juga masih rendah untuk 

mempelajari matematika terutama materi operasi pecahan perkalian. Hal ini ditunjukkan 

dari nilai pra siklus pada peserta didik kelas IV masih dibawah hasil Kriteria Ketuntasan 

Minimal yang ditentukan yaitu 65. 

Berikut ini tabel nilai rata-rata matematika materi operasi pecahan perkalian pada 

peserta didik kelas IV tahun pelajaran 2020/2021 berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti. 

Tabel 1 daftar ketuntasan penilaian pra siklus 
 

Jumlah siswa yang belum tuntas 4 

Jumlah siswa yang tuntas 4 

Nilai rata-rata 56,5 

 
Jumlah peserta didik yang tuntas sebanyak 4, maka ketuntasan klasikalnya adal 

                  Presentase klasikal 
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 Ketuntasan Klasikal =  jumlah siswa yang  tuntas             X 100% 

                                                        Jumlah seluruh siswa 

 
                                                          =  4     x 100%   = 50% 
                                    8 
 
 

               

Hal ini membuktikan bahwa sebagian peserta didik masih belum begitu menguasai materi 

perkalian pecahan karena bisa dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik masih 

dibawah KKM. 

Tabel 2 perbandingan nilai pra siklus dengan indikator 
 

Instrumen Pra Siklus Indikator 
Keaktifan belajar 50% 70% 

Nilai rata-rata 56,5 65 

Ketuntasan 
klasikal 

50% >70% 

 

Prosedur Penelitian 

Prosedur pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dengan siklus yang berulang.setiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan tingkah laku yang 

ingin dicapai. Adapun prosedur rencana tindakan yang akan dilaksanakan dalam penelitian yaitu:(1) 

Perencanaan (2) Pelaksanaan tindakan (3) Observasi (4) Refleksi. 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menyusun perencanaan sebagai berikut: 
1. Meninjau kembali RPP yang telah dipersiapkan oleh peneliti kepada guru kolaborator. 

2. Menyiapkan lembar observasi peserta didik 

3. Menyiapkan media pembelajaran 

4. Menyiapkan lembar soal evaluasi pada akhir pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar peserta 

didik 

2.  Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menyusun perencanaan sebagai berikut: 

a. Menetapkan materi ajar 

b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

c. Menyiapkan media penunjang yang akan digunakan 

d. Membuat lembar observasi aktivitas siswa dan aktivitas guru 

e. Membuat instrumen penelitian yang berupa alat evaluasi berupa tes. 

3. Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran yang telah 

direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika materi pecahan dengan model Discovery Learning kelas IV  
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SDN 215/VII Meranti Baru IV yang direncanakan dalam dua siklus, Apabila hasil belajar siswa 

pada siklus pertama belum berhasil, maka akan dilanjutkan pada siklus kedua dengan cara 

mengulang kembali kegiatan belajar mengajar seperti pada siklus pertama, serta memperbaiki 

kelemahan dan kekurangan sewaktu melaksanakan pembelajaran Pada siklus pertama, peneliti 

memberikan tugas individu kepada siswa tujuannya untuk mengetahui hasil belajar siswa pada setiap 

individu, dengan demikian guru akan mengetahui nilai yang diperoleh siswa. 

4. Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran yang telah 

direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika materi pecahan dengan model Discovery Learning kelas IV SDN 

215/VII Meranti Baru IV yang direncanakan dalam dua siklus, Apabila hasil belajar siswa pada 

siklus pertama belum berhasil, maka akan dilanjutkan pada siklus kedua dengan cara mengulang 

kembali kegiatan belajar mengajar seperti pada siklus pertama, serta memperbaiki kelemahan dan 

kekurangan sewaktu melaksanakan pembelajaran Pada siklus pertama, peneliti memberikan tugas 

individu kepada siswa tujuannya untuk mengetahui hasil belajar siswa pada setiap individu, dengan 

demikian guru akan mengetahui nilai yang diperoleh siswa. 

5. Observasi 

Pada tahap ini dilaksanakan observasi terhadap guru (peneliti) dengan menggunakan lembar 

observasi yang dibuat oleh guru kelas V, kegiatan proses belajar mengajar akan dilaksanakan oleh 

peneliti, diamati dan dinilai oleh guru kelas V. Dengan tujuan sebagai evaluasi bagi peneliti untuk 

menindak lanjuti proses belajar mengajar kedepannya. 

6. Refleksi 

Hasil yang diperoleh data observasi dan tugas dikumpulkan dan dianalisis, sehingga dari hasil 

tersebut peneliti dapat merefleksikan diri apakah telah memenuhi target yang ditetapkan pada 

indikator kerja. Jika belum memenuhi target,maka peneliti dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

Kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus sebelumnya akan diperbaiki pada 

siklus berikutnya. 

A. Indikator Keberhasilan 

Untuk mengukur keberhasilan PTK dapat dilihat pada hasil tugas yang dilaksanakan 

siswa.Apabila siswa mendapat nilai diatas rata-rata KKM dalam menjawab tugas yang diberikan 

oleh guru dapat dikatakan berhasil.Hasil pekerjaan siswa dianalisis sesuai dengan kriteria 

Ketuntasan minimal( KKM ) yaitu 70. dimana Penilaian yang dilakukan bersama-sama dengan 

Guru, dengan menggunakan sistem penilaian yang telah ditetapkan. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 

Tujuan penulis sekaligus sebagai peneliti adalah meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika materi pecahan kelas IV dengan model Discovery Learning di SDN 215/VII 

Meranti Baru IV.  

Penulis sekaligus peneliti melaksanakan pembelajaran melalui beberapa siklus, yang mana 

pelaksanaannya dilakukan dua siklus saja. Adapun data hasil penelitian dapat dilihat pada 

pembahasan berikut ini: 

Berikut daftar nilai hasil belajar dari pra siklus, siklus 1, dan siklus 2: 

Tabel 1 daftar nilai hasil belajar pra siklus, siklus 1,dan siklus 2 

 
No 

 
Nama 

Nilai  
Ket 

Pra 

siklus 

Siklus 1 Siklus 2 

1. ASHAR RIDHO RAMADANI 60 80 90 Tuntas 

2. ASHAR ZAHWA KAMILA 50 65 75 Tuntas 

3. FEBRI ARDIANSYAH 20 50 60 Belum 
tuntas 

4. MARLINA EKA KUSUMA 55 60 75 Tuntas 

5. SABRIANSYAH MAULANA 75 80 85 Tuntas 

6. SYAPRIANSYAH MAULANA 80 90 100 Tuntas 

7. YUNI AYU LESTARI 90 100 100 Tuntas 

8. ZAHRATUSSYFA 65 75 95 Tuntas 

 

Adapun Perbandingan antara hasil pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Perbandingan hasil pra siklus, siklus I, dan siklus II 
 

Instrumen 
Pra 

siklus 
Siklus 

I 
Siklus 

II 
Indikator 

Keaktifan belajar 
50% 72,9% 90% 70% 

Nilai rata- 
rata 

56,5 75 85,9 65 

Ketuntasan klasikal 
50% 75% 93% >70% 

Tuntas 4 6 7  

Belum 
Tuntas 

4 2 1 
 

 
          Melihat hasil yang diperoleh siswa pada pelaksanaan pada siklus I dan II peneliti dapat 

menarik kesimpulan bahwa dengan menerapkan model Discovery Learning pada materi “pecahan ”  
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pada mata pelajaran matematika kelas IV SDN 215/I Meranti Baru IV dapat meningkatkan  prestasi  

belajar  siswa,  sehingga  penelitian tindakan kelas ini tidak perlu dilanjutkan ke siklus selanjutnya. 

Pembahasan 

Setiap proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang 

dicapai siswa. Pengukuran hasil evaluasi dengan menggunakan alat ukur yang secara luas telah 

digunakan alat ukur yang secara luas telah digunakan yaitu evaluasi hasil belajar.  

 

Faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar adalah dari dalam individu yang belajar. Yang meliputi 

motivasi, perhatian, pengamatan dan tanggapan sedangkan faktor dari luar individu yang belajar 

meliputi pengetahuan, penanaman konsep, keterampilan dan pembentukan sikap. 

Penggunaan pembelajaran dengan model Discovery Lerarning dalam pembelajaran 

matematika sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan dalam dua siklus dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN 215/VII Meranti  Baru IV. 

Dari semua aktivitas yang dilaksanakan baik aktivitas guru, aktivitas  siswa, analisis tes hasil 

belajar siswa, baik siklus satu maupun siklus dua tampak terjadi peningkatan yang cukup baik. Pada 

pembelajaran ini siswa di latih untuk belajar mandiri dalam mendemontrasikan pecahan dengan 

didampingi guru sehingga dalam hal ini siswa tidak hanya mengetahui teori yang di sampaikan guru 

tetapi juga melihat secara jelas. Siswa juga lebih aktif dalam proses pembelajaran sebab guru melatih 

untuk menyebutkan dan menemukan sendiri bagaimana bentuk oprasi hitung pecahan . 

Pada siklus pertama, pertemuan pertama hasil observasi aktivitas guru diperoleh persentase 

nilai rata-rata (PNR) sebesar 50% sedangkan pada pertemuan kedua 55,9% atau berada dalam 

kategori belum berhasil. Dalam hal ini, baik sebagai guru yang melakukan kegiatan pembelajaran 

metode demontrasi sebagai media pembelajaran sesuai RPP yang dirancang, membimbing  siswa 

membedakan bentuk oprasi hitung pecahan, guru sebagai fasilitator dan motivator, melakukan 

kegiatan: (a) memotivasi siswa selama pembelajaran dengan cara memberikan latihan oprasi hitung 

pecahan, (b) dan memfasilitasi siswa yang masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran. 

 

Untuk hasil analisis tes hasil belajar pada siklus pertama diperoleh nilai rata-rata 6,5. Hal ini 

dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh siswa kelas V SDN 184/I Johor Baru pada materi zat 

tunggal dan zat campuran belum berhasil. Sedangkan pada siklus pertama pertemuan kedua yang 

didapat sebesar 6,8 dapat dikategorikan belum berhasil, berdasarkan hal tersebut, maka untuk 

tindakan siklus kedua lebih ditingkatkan lagi, baik aktivitas siswa maupun aktivitas guru pada 

kegiatan pembelajaran. 

Hasil evaluasi yang diperoleh pada tindakan 1 siklus ke dua hasil rata-rata mencapai 6,9 dan 

tindakan siklus II hasil rata-rata mencapai 7,5 berada dalam kategori baik. dalam penelitian ini 
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materi ajar di sajikan dengan demontrasi . Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kejenuhan 

siswa, menarik perhatian siswa dalam belajar dan memberikan kesenangan pada siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, dinyatakan bahwa penggunaan model Discovery Learning dapat 

menambah pengalaman siswa belajar, memotivasi siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

meningkatkan hasil belajar, dan pemahaman siswa. 

 

sebagai guru yang melakukan kegiatan pembelajaran model Discovery Learning sebagai media 

pembelajaran sesuai RPP yang dirancang, membimbing  siswa membedakan oprasi hitung pada 

pecahsn, guru sebagai fasilitator dan motivator, melakukan kegiatan: (a) memotivasi siswa selama 

pembelajaran dengan cara memberikan latihan oprasi hitung pecahan, (b) dan memfasilitasi siswa 

yang masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran. 

Untuk hasil analisis tes hasil belajar pada siklus pertama diperoleh nilai rata-rata 56,5. Hal ini 

dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh siswa kelas IV SDN 215/VII Meranti Baru IV pada 

materi oprasi hitung pecahan belum berhasil. Sedangkan pada siklus pertama pertemuan kedua yang 

didapat sebesar 75 dapat dikategorikan belum berhasil, berdasarkan hal tersebut, maka untuk 

tindakan siklus kedua lebih ditingkatkan lagi, baik aktivitas siswa maupun aktivitas guru pada 

kegiatan pembelajaran. 

Hasil pada tindakan siklus II hasil rata-rata mencapai 85,9 berada dalam kategori baik. dalam 

penelitian ini materi ajar di sajikan dengan demontrasi . Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan 

kejenuhan siswa, menarik perhatian siswa dalam belajar dan memberikan kesenangan pada siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, dinyatakan bahwa penggunaan model Discovery Learning dapat 

menambah pengalaman siswa belajar, memotivasi siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

meningkatkan hasil belajar, dan pemahaman siswa. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dan deskripsi data serta 

analisis penelitian tentang model Discovery Learning untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar peserta didik pada materi operasi hitung pecahan semester II kleas IV SDN 215/VII Meranti 

Baru IV tahun pelajaran 2020/2021 dari bab I sampai bab IV maka pada akhir penelitian ini dapat 

diambil simpulan sebagai berikut: 

Melalui penggunaan model Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik kelas IV sdn 215/VII Meranti Baru IV materi operasi hitung pecahan semester II tahun 

pelajaran 2020/2021. Pada tahap pra siklus ini nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik masih 

56,5 dengan ketuntasan klasikal 50% pada siklus I nilai rata-rata meningkat menjadi 75,6, dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 75%, pada siklus II nilai rata-rata lebih meningkat menjadi 85,9 dengan 
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ketuntasan klasikal sebesar 93%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa  

 

model Discovery Learning dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disarankan: 

Setelah peneliti mengetahui manfaat penerapan model Biscovery Learning dalam 

pembelajaran, maka peneliti mengemukakan saran yang dapat dipertimbangkan bagi 

guru. Akan lebih baik dalam pemilihan model yang tepat dalam pembelajaran yang 

lain selain yang digunakan sehari-sehari. Salah satunya dengan menerapkan model 

pembelajaran berbasis masalah yaitu Discovery Learning yang tepat. 
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