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Abstrak: Penelitian Tindakan Kelas dengan rumusan masalah “Apakah Penerapan 
Pendekatan Eksploratory Discovery dapat meningkatkan Keaktifan Belajar IPA 
pada Siswa Kelas IV.C SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri Tahun 
2012/2013?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar 
IPA melalui penerapan pendekatan Eksploratory Discovery pada siswa kelas IV.C 
SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri Tahun 2012/2013. Dalam penelitian 
tindakan kelas ini subjek penerima tindakan adalah siswa kelas IV.C SDIT Nur 
Rohman Slogohimo yang berjumlah 16 siswa, subjek pelaku tindakan adalah 
peneliti sebagai guru. Metode atau teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode wawancara, pengamatan/observasi, tes, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis data 
deskriptif kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan keaktifan belajar siswa yang kemudian mempengaruhi hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa pada 
kondisi awal 46,32% mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 62,5% dan 
73,44%, siklus II sebesar 81,25% dan 85,94%. Hasil belajar pada kondisi awal 
43,75% mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 62,5%  dan siklus II sebesar 
87,5%. Dengan demikian dari penelitian ini dapat dismpulkan bahwa penerapan 
pendekatan pembelajaran Eksploratory Discovery dapat meningkatkan keaktifan 
belajar siswa dan mempengaruhi hasil belajar mata pelajaran IPA siswa kelas 
IV.C SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri tahun 2012/2013. 

 

Kata kunci  :  keaktifan belajar, hasil belajar IPA, eksploratory discovery. 
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A. PENDAHULUAN 

Belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan timbal 

balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. Oleh karena itu, guru 

dalam mengajar dituntut kesabaran, keuletan dan sikap terbuka disamping 

kemampuan dalam situasi belajar mengajar yang lebih aktif. Demikian pula 

dari siswa dituntut adanya semangat dan dorongan untuk belajar. Dalam 

proses belajar mengajar pasti terdapat beberapa kelemahan yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Diantaranya yaitu: 

1. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru pada setiap pembelajaran. 

2. Siswa tidak memiliki kemampuan dalam pembelajaran IPA 

3. Konsentrasi siswa kurang terfokus pada pembelajaran IPA, dan 

4. Kurangnya kesadaran siswa terhadap pembelajaran IPA. 

Fenomena umum pada pembelajaran IPA seperti yang dipaparkan di 

atas juga ditemui di SDIT Nur Rohman Slogohimo. Masalah yang muncul di 

kelas IV.C SDIT Nur Rohman yaitu siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami materi IPA dan kurangnya keaktifan belajar dari siswa. Hal ini 

disebabkan guru mengajar monoton dan kurang variatif, penggunaan metode 

ceramah sehingga siswa masih menerapkan cara belajar menghafal, 

penggunaan media pembelajaran yang kurang optimal. Faktor-faktor tersebut 

menyebabkan partisipasi siswa saat pembelajaran kurang optimal. Siswa 

kurang antusias, cepat merasa bosan saat pembelajaran berlangsung. Selain itu 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi pun rendah. Walaupun dengan 

penggunaan metode ceramah materi dapat disampaikan secara detail, tetapi 

pembelajaran dianggap bermakna saat siswa memahami materi dari 

pengalaman belajar dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. 

Siswa belum mampu mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. 

Pemahaman siswa mengenai materi IPA yang kurang menyebabkan hasil 

belajar siswa rendah. 

Melihat kondisi rendahnya keaktifan belajar IPA siswa tersebut, 

beberapa upaya dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran salah satunya 

melalui penerapan pendekatan Eksploratory Discovery dalam pembelajaran 
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IPA untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA. Selain keaktifan belajar, tetapi 

sangat diharapkan melalui penerapan pendekatan tersebut, keaktifan belajar 

yang di dapat oleh siswa dapat mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi 

lebih meningkat dan dapat mempengaruhi aspek-aspek yang lain. 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Desain Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menekankan pada logika rasional. Menurut Arikunto (2006:12), 

penelitian kualitatif biasa dilawankan dengan penelitian kuantitatif 

dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan 

angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran 

terhadap hasilnya.  

b. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Menurut Rubiyanto (2011:97-98) penelitian tindakan kelas adalah 

suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran, berupa tindakan 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. 

2. Setting Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri. 

Alamat lengkap tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Dusun 

Sanan RT 01/I, Desa Waru, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten 

Wonogiri, kode pos 57694. 

b. Waktu Penelitian 

Tahap penyusunan proposal hingga pelaporan hasil penelitian 

dilakukan sejak bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013. 
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3. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini antara lain: 

a. Guru IPA kelas IV.C SDIT Nur Rohman Slogohimo kabupaten 

Wonogiri yaitu bertindak sebagai subjek yang memberikan tindakan. 

b. Seluruh siswa kelas IV.C SDIT Nur Rohman Slogohimo sebagai 

subjek penelitian yang menerima tindakan. 

4. Prosedur Penelitian 

Prosedur Penelitian Tindakan Kelas Terdiri dari empat langkah yaitu 

sebagai berikut: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Keempat langkah menurut Kurt Lewin dalam (Arikunto, 2006a:16) 

tersebut digambarkan sebagai berikut: 

a. Siklus I 

1) Perencanaan. Perencanaan tindakan ini mengacu pada 

permasalahan yang dihadapi oleh guru IPA kelas IV.C SDIT Nur 

Rohman Slogohimo Wonogiri.  

2) Pelaksanaan. Tindakan yang dilakukan oleh guru atas solusi yang 

ditawarkan oleh peneliti berdasarkan perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya.  

3) Observasi. Observasi dilaksanakan pada waktu pelaksanaan 

tindakan yaitu ketika pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan strategi refleksi. Hasil refleksi tersebut kemudian 

digunakan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam 

upaya mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. 

b. Siklus II 

1) Perencanaan. Perencanaan tindakan di siklus II ini mengacu pada 

hasil tindakan I yang telah dilaksanakan sebagai solusi pemecahan 

permasalahan.  

2) Pelaksanaan. Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada 

pertemuan berikutnya setelah siklus I selesai dilaksanakan. Peneliti 

bertindak sebagai guru berdasarkan perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya. 
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3) Observasi dan Monitoring. Dilaksanakan untuk melihat jalannya 

pelaksanaan tindakan yang didasarkan pada pelaksanaan siklus I. 

Semua proses jalannya pembelajaran dan peningkatan kemampuan 

menyampaikan pendapat dengan tepat pada siswa. 

5. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu 

data yang berbentuk kata, kalimat, dan skema. 

b. Sumber Data 

Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, meliputi: 

1) Siswa kelas IV.C SDIT Nur Rohman Slogohimo kabupaten 

Wonogiri tahun 2012/2013. 

2) Guru mata pelajaran IPA kelas IV.C yaitu ibu Sri Haryani, S.Pd. 

6. Metode Pengumpulan Data 

a. Teknik tes 

Istilah “tes” berasal dari bahasa Perancis, yaitu “testum”, berarti 

piring yang digunakan untuk memilih logam mulia dari benda-benda 

lain, seperti pasir, batu, tanah, dan sebagainya. Dalam 

perkembangannya, istilah tersebut diadopsi dalam psikologi dan 

pendidikan. 

b. Observasi 

Menurut Hastuti dalam Arikunto (2006a:156), observasi disebut pula 

dengan menggunakan seluruh indera. 

c. Teknik wawancara 

Hastuti dalam Arikunto (2006a:155) menyebutkan bahwa interview 

yang sering  juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Teknik wawancara 

ini digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang 

diperoleh melalui penerapan pendekatan eksploratory discovery. 

d. Teknik Dokumentasi 
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Dokumentasi yang akan dikumpulkan antara lain :nama siswa, jenis 

kelamin siswa, RPP, nilai keaktifan belajar IPA sebelum pelaksanaan 

pendekatan eksploratory discovery, foto-foto saat pelaksanaan 

pendekatan. 

7. Instrumen Penelitian 

Adapun alat-alat kelengkapan yang menunjang jalannya pelaksanaan 

proses pembelajaran dengan pendekatan eksploratory discovery adalah: 

a. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

b. Lembar Penilaian Keaktifan 

c. Soal Tes 

d. Lembar Wawancara 

e. Lembar Observasi 

8. Validitas Data 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. Triangualasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber, yaitu sumber dari guru dan siswa. Dalam penelitian ini 

triangulasi teknik digunakan untuk menjadikan data yang akurat dan 

tepat. Sumber data dari guru IPA IV.C sebagai narasumber, siswa kelas 

IV.C sebagai subyek penelitian, dan setting atau tempat peristiwa 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Pengumpulan data diperoleh 

yang sebelumnya telah dilakukan observasi terlebih dahulu untuk 

mengamati keaktifan dan partisipasi siswa untuk bertanya dalam 

mengikuti pembelajaran IPA.  

9. Teknik Analisis Data 

Menurut M. B. Miles dalam Sugiyono (2005: 246), proses analisis 

interaktif adalah sebagai berikut: 
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a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk 

itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok.  

b. Penyajian Data 

Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan 

sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki 

makna tertentu.  

c. Verifikasi Data 

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap 

untuk memperoleh derajat kepercayaan tinggi. Dengan demikian 

analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak tindakan 

dilaksanakan.  

10. Indikator Pencapaian 

Indikator pencapaian keaktifan belajar IPA pada siswa kelas IV.C SDIT 

Nur Rohman Slogohimo Wonogiri tahun 2012/2013 melalui penerapan 

pendekatan Eksploratory Discovery yaitu nilai minimal rata-rata kelas 

atau KKM kelas 70 mencapai 75% dari seluruh siswa yang ada atau 12 

dari 16 siswa. Indikator keaktifan siswa yang meliputi : 

a. Perhatian siswa terhadap penjelasan dari guru. 

b. Berani mengajukan pertanyaan. 

c. Berani menjawab pertanyaan. 

d. Aktif dalam kelas. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Dalam melaksanakan tindakan kelas, peneliti sebagai guru kelas 

senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip belajar serta berusaha untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik untuk memperoleh hasil 

yang optimal. Hal tersebut di atas sesuai dengan prinsip-prinsip belajar yang 
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dikemukakan oleh M. Faturochman dan Sulistyorini (2012: 17), menyebutkan 

inti dari prinsip-prinsip belajar yakni : 

1) Apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang 
lain. Untuk itu siswalah yang harus bertindak secara aktif. 

2) Setiap siswa akan belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. 
3) Seorang siswa akan dapat belajar dengan baik apabila mendapat 

penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses 
belajarnya. 

4) Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa 
akan membuat proses belajar lebih berarti. 

5) Seorang siswa akan lebih meningkat motivasinya untuk belajar 
apabila ia diberi tanggung jawab serta kepercayaan penuh atas 
belajarnya.  
 

Keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPA mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan dari kondisi awal/ pra siklus sampai 

dilaksanakannya siklus II. Keaktifan belajar siswa tersebut mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Berikut merupakan tabel persentase keaktifan siswa dan 

hasil belajar siswa: 

 

Tabel Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV.C 

No
. 

Variabel Jumlah siswa (Persentase) 

Kondisi 
Awal 

Siklus I Siklus II 

I II I II 

1. Keaktifan Belajar 46,32% 62,5% 73,44% 81,25% 85,94% 

2. Hasil Belajar 7 Siswa 
(43,75%)

10 Siswa 
(62,5%) 

14 Siswa 
(87,5%) 

Dari uraian di atas sudah dijelaskan peningkatan keaktifan belajar 

mulai dari kondisi awal, siklus I (pertemuan pertama dan kedua) dan siklus II 

(pertemuan pertama dan kedua) serta hasil belajar mulai dari kondisi awal, 

siklus I dan siklus II. Berikut ini grafik yang akan memperjelas uraian di atas: 
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43,75. Dapat dilihat pada kondisi awal hasil belajar siswa baru mencapai 

43,75%, setelah menerapkan pendekatan tersebut, hasil belajar IPA siswa 

dapat meningkat menjadi 87,5% pada pelaksanaan siklus II. 

Sesuai realita di atas menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran 

Eksploratory Discovey dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa sehingga 

berpengaruh juga pada peningkatan hasil belajar IPA tentang Gaya Gaya dan 

Energi pada siswa kelas IV.C SDIT Nur Rohman Slogohimo. Berdasarkan 

hal tersebut, hipotesis yang menyatakan bahwa” Melalui penerapan 

pendekatan Eksploratory Discovery dapat meningkatkan keaktifan belajar 

IPA pada siswa kelas IV.C SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri tahun 

2012/ 2013” diterima, karena setelah diadakan tindakan kelas mulai dari 

kondisi awal, siklus I (pertemuan pertama dan kedua) dan siklus II 

(pertemuan pertama dan kedua) pendekatan pembelajaran Eksploratory 

Discovery dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA siswa kelas IV.C sehingga hasil belajar IPA juga ikut meningkat. 

 

D. SIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pendekatan pembelajaran Eksploratory Discovery dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar IPA tentang Gaya dan Energi pada siswa kelas 

IV.C SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri  tahun ajaran 2012/2013. 

Dapat dijelaskan bahwa keaktifan belajar mencapai 85,94%. Peningkatan 

keaktifan belajar ini berdampak pula pada meningkatnya hasil belajar 

siswa yang mencapai 87,5%, berarti sudah lebih dari 80% siswa yang 

memperoleh nilai di atas KKM (>70) sehingga sudah memenuhi 

indikator pencapaian. 

2. Dengan meningkatnya keaktifan dan hasil belajar IPA setelah diterapkan 

pendekatan pembelajaran Eksploratory Discovery, maka dinyatakan 

hipotesis diterima.  
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