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ABSTRAK 

 

MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE DISCOVERY PADA MATA 

PELAJARAN IPA KELAS VI SD NEGERI 01 

TANJUNGSARI PEMALANG TAHUN 

PELAJARAN 2012/2013 

Oleh: 

 

Pipit Suwardi 

A 510 090 097 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar IPA 

dengan menggunakan metode discovery  pada siswa kelas VI SD  Negeri 01 

Tanjungsari Pemalang Tahun 2012/2013. Jenis peneitian ini adalah PTK 

(Penelitian Tindakan Kelas). Penelitian ini dilaksanakan dua kali siklus dan satu 

kali pertemuan setiap siklusnya. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa 

kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari dengan jumlah siswa 32. Subjek pelaksanaan 

tindakan adalah peneliti dibantu oleh guru kelas. 

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriftif kualitatif 

dengan menggunakan metode alur yang  terdiri dari reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini adalah menunjukan adanya peningkatan motivasi 

siswa dalam belajar IPA dengan menggunakan metode discovery. Hal ini dapat 

dilihat dari: 1) keaktifan siswa dalam bertanya pada siklus I 43,7%, siklus II 

meningkat menjadi 65,6%. 2) keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan dari 

siswa lain pada siklus I sebanyak 28,1%, siklus II meningkat menjadi 50%. 3) 

keaktifan siswa dalam mengerjakan soal kelompok pada siklus I 81,2%, siklus II 

meningkat menjadi 100%. Sedangkan peningkatan hasil belajar siswa dapat 

dilihat dari pencapaian nilai KKM  (65) sebelum tindakan 46,9%, siklus I 62,5%, 

siklus II 81,2%. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan penerapan metode 

pembelajaran discovery dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 

kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari Pemalang. 

 

Kata kunci: Motivasi belajar, metode discovery 
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A. Pendahuluan 

Dimyati dan Mudjiono (2009:7) menjelaskan bahwa belajar 

merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, 

maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu 

terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi berkat 

siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan yang 

dipelajari siswa berupa keadaan alam, benda-benda, hewan, tumbuh-

tumbuhan, manusia atau hal-hal yang dijadikan bahan belajar. Tindakan 

belajar tentang suatu hal tersebut tampak sebagai perilaku belajar yang tampak 

dari luar. 

Menurut Muhibbin (2010:20), secara singkat mengajar adalah kegiatan 

menyampaikan pengetahuan dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam 

pengetahuan tersebut kepada siswa. Agar kegiatan mengajar ini diterima oleh 

para siswa, guru perlu berusaha membangkitkan gairah dan minat belajar 

mereka. Kebagkitan gairah dan minat belajar para siswa akan mempermudah 

guru dalam menghubungkan kegiatan mengajar dengan kegiatan belajar. 

Roestiyah (1989:18) juga pernah mengungkapkan bahwa mengajar 

adalah bukan tugas yang ringan bagi seorang guru. Dalam mengajar guru 

berhadapan dengan sekelompok murid, mereka adalah makhluk hidup yang 

memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk menuju kedewasaan. Setiap 

guru tentu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan baik bagi guru 

maupun bagi siswa. Namun pada kenyataannya terkadang guru menemukan 

masalah-masalah dalam proses belajar mengajar. Salah satu dari masalah 

tersebut yaitu ketika guru kesulitan dalam memilih metode yang sesuai dan 

tentunya bisa memotivasi siswa untuk selalu giat dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. Dalam pembelajaran memang terkadang kita temui guru 

yang hanya mampu mengajar dengan metode ceramah yang sebetulnya terlalu 

memaksakan siswa untuk lebih memahami materi yang disampaikan guru. 

Entah guru mengerti atau tidak, yang terpenting baginya dia sudah 

menjalankan kewajiban sebagai guru yang dikatakan sebagai pendidik siswa. 

Siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Ada 
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yang mungkin giat dan tekun dari awal atau mungkin juga ada yang memang 

harus dimotivasi baik oleh guru maupun orang tua. 

Sebelum memilih judul penelitian, peneliti sempat meninjau keadaan 

sekolah yang akan dijadikan subjek Penelitian Tindakan Kelas. Hasil 

observasi menunjukkan bahwa siswa kelas VI di SD Negeri 01 Tanjungsari 

memiliki hasil belajar yang rendah terutama pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. Menurut guru kelas VI penyebab rendahnya hasil belajar 

siswa kelas pada mata pelajaran IPA yaitu karena rendahnya motivasi siswa 

dalam mengikuti proses belajar mengajar sehingga siswa kurang mampu 

dalam menyerap materi yang disampaikan guru. 

Hasil ulangan siswa kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari pada mata 

pelajaran IPA memang masih terbilang rendah. Dari 32 siswa yang mengikuti 

ulangan, baru 14 siswa yang mendapatkan nilai di atas 64 sesuai KKM, 

sedangkan  20 siswa masih belum tuntas. 

Rendahnya motivasi siswa disebabkan karena saat mengajar guru 

hanya menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran IPA. Hal ini tentu 

membuat siswa merasa jenuh dan kurang termotivasi. Maka dari itu, guru 

perlu menyajikan pembelajaran dengan metode yang inovatif dan membuat 

siswa menjadi aktif dan merasa termotivasi. Melihat keadaan seperti ini, maka 

peneliti dan guru kelas VI bersepakat untuk membenahi pembelajaran dengan 

membuat Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul “Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa dengan Menggunakan Metode Discovery Pada Mata Pelajaran 

IPA Kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari Pemalang Tahun Pelajaran 

2012/2013”. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari 

Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Dengan letak berada di dekat 

pantura Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan 

waktu pelaksanaan selama 5 bulan dari bulan November 2012 sampai bulan 

Maret 2013. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VI SD Negeri 
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01 Tanjungsari Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan jumlah 

siswa sebanyak 32 siswa dengan 9 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian 

Tindakan Kelas yang terdiri dua siklus. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas yang difokuskan pada aktivitas pembelajaran di dalam kelas. 

Peneliti menggunakan model penelitian tindakan kelas yang diterapkan oleh 

Kurt Lewin. Prosedur penelitian menggunakan langkah sebagai berikut (1) 

perencanaan, pelakksanaan, (3) observasi dan (4) refleksi. 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu 

data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Peneliti memperoleh data-data 

berupa keterangan dan informasi seperti kemampuan awal dan akhir siswa, 

pembelajaran guru serta fakta-fakta dari responden secara lisan maupun 

tertulis, kemudian dikumpulkan, diidentifikasikan dan dikategorikan. 

Selanjutnya dicari hubungannya dengan data yang ada dan disusun secara 

sistematis. Selain itu peneliti juga melampirkan gambar mengenai aktivitas 

belajar sebagai hasil penelitian. 

Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan cara sebagai berikut: 

(1) Wawancara, menurut Rubino Rubiyanto (2009:73) wawancara adalah cara 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara langsung berhadapan 

muka, peneliti bertaya secara lisan respondent menjawab secara lisan pula. 

Dalam hal ini peneliti mewawancarai guru kelas ataupun siswa kelas VI. 

Peneliti menanyakan seputar masalah yang dialami baik guru maupun siswa 

ketika berlangsungnya proses belajar mengajar. (2) Observasi, Rubino 

Rubiyanto (2009:75) juga pernah mendefinisikan bahwa observasi adalah cara 

pengumpulan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang 

diteliti. Peneliti meneliti secara langsung dengan berperan menjadi guru kelas 

6 SD untuk mengetahui seberapa jauh siswa termotivasi dalam pembelajaran 

IPA dengan menggunakan metode discovery yang diterapkan peneliti. (3) 

Metode Tes, menurut Arikunto (2006:150) tes adalah serentetan pernyataan 

atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, 

pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu 
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atau kelompok. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tes tertulis. Tes 

tertulis ini digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pada mata 

pelajaran IPA. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: lembar 

observasi, digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data mengenai 

kegiatan guru dan siswa selama pembelajaran IPA menggunakan metode 

discovery, RPP dan Soal tes sebagai alat evaluasi untuk mengukur hasil 

belajar siswa terhadap penguasaan materi yang telah dipelajari. 

Teknik analisis data: Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang 

diperoleh. Kegiatan ini dilakukan ketika setiap kali tindakan. Penyajian data, 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Peneliti mengembangkan sebuah 

deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu dengan menarik kesimpulan dan 

melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari 

lapangan. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara bertahap 

untuk memperoleh kepercayaan yang tinggi. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kondisi sebelum tindakan: Berdasarkan hasil observasi dan dialog 

awal dengan guru kelas VI diperoleh beberapa keterangan atau gambaran 

bahwa dari sejumlah 32 siswa, terdapat 17 siswa yang nilai ulangan hariannya 

masih di bawah 65 atau kurang dari KKM atau ketuntasan mencapai 46,8 %. 

Hal ini disebabkan karena siswa cenderung malu atau tidak berani 

mengajukan pertanyaan ketika proses pembelajaran IPA berlangsung. 

Siklus I: tindakan siklus I dilaksanakan selama 1 kali pertemuan 

dengan rincian 2 X 35 menit. Materi ajar yang disampaikan pada siklus I 

adalah Tata Surya. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2013 

dengan alokasi waktu 2 X 35 menit dimulai pada pukul 07.30-09.00. Pada 

kegiatan ini Siswa dibagi menjadi 8 kelompok diskusi untuk mengerjakan soal 

yang diberikan guru dan setiap siswa dalam masing-masing kelompok 
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diharuskan ikut berpartisipasi memecahkan soal dalam kelompoknya. 

Kemudian siswa diberi kesempatan untuk melakukan penemuan pemecahan 

masalah. Disela-sela siswa sedang mengerjakan terkadang guru juga 

membantu siswa dengan informasi/ data jika diperlukan oleh siswa. Setelah 

waktu yang diberikan untuk berdiskusi sudah habis, dari masing-masing 

kelompok kemudian mengirimkan 2 orang dari anggota kelompoknya untuk 

mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selain itu siswa dari kelompok 

lain boleh menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Guru dalam hal ini 

bertugas menuntun jalannya kegiatan persentasi siswa agar tidak terlihat 

gaduh. Sebagai kegiatan penutup, guru memberikan post test untuk 

mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa dalam memahami materi. 

Pada siklus I masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dibenahi, 

yaitu guru hendaknya menyampaikan tujuan pembelajaran di awal pelajaran, 

Alokasi waktu kurang digunakan secara optimal, guru seharusnya mengecek 

pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan, siswa masih 

kurang termotivasi dalam pembelajaran, pengkondisian siswa dalam kelas 

belum optimal. Pada siklus I ini diperoleh data hasil motivasi belajar siswa 

yaitu 43,7% dari jumlah siswa aktif bertanya, 28,1% siswa aktif menjawab 

pertanyaan dari siswa lain dan 81,2% siswa aktif ikut serta dalam mengerjakan 

tugas kelompoknya. Berikut Hasil evaluasi belajar siswa masih rendah yaitu 

hanya 20 siswa yang memenuhi KKM (65) dari 32 siswa. 

Siklus II: Siklus II dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2013 pukul 

07.30-09-00 WIB. Dalam hal ini peneliti menjadi pelaku tindakan atau 

pengajar seperti pada siklus I. Sedangkan guru kelas VI menjadi observer 

terhadap aktivitas siswa dan tindak mengajar yang dilakukan oleh peneliti 

Pada kegiatan ini Siswa dibagi menjadi 8 kelompok diskusi untuk 

mengerjakan soal yang diberikan guru dan setiap siswa dalam masing-masing 

kelompok diharuskan ikut berpartisipasi memecahkan soal dalam 

kelompoknya. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk melakukan 

penemuan pemecahan masalah. Disela-sela siswa sedang mengerjakan 

terkadang guru juga membantu siswa dengan informasi/ data jika diperlukan 



6 
 

oleh siswa. Semua siswa sudah nampak ikut berpatisipasi mengerjakan tugas 

kelompoknya dibanding pada siklus I yang masih terlihat beberapa siswa tidak 

mau ikut berpartisipasi dalam kelompoknya. Setelah waktu yang diberikan 

untuk berdiskusi sudah habis, dari masing-masing kelompok kemudian 

mengirimkan 2 orang dari anggota kelompoknya untuk mempersentasikan 

hasil diskusi kelompoknya. Selain itu siswa dari kelompok lain boleh 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

Guru dalam hal ini bertugas menuntun jalannya kegiatan persentasi 

siswa agar tidak terlihat gaduh. Pada siklus II ini siswa sudah terlihat segaduh 

pada siklus I. Guru juga membantu menjawab pertanyaan dari masing-masing 

siswa apabila tidak mampu terjawab oleh siswa dan sesekali guru 

menambahkan penjelasan yang berkaitan dengan pertanyaan siswa. Sebagai 

kegiatan penutup, guru memberikan post test untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan siswa dalam memahami materi. 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II diperoleh hasil bahwa 

tindakan yang dilakukan peneliti untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

dengan menggunakan metode discovery ternyata dapat meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar yang cukup signifikan. Guru dan siswa mampu memahami 

pembelajaran dengan menggunakan metode discovery. Guru mampu 

menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan baik. Siswa juga mampu 

mengikuti pembelajaran dengan baik dengan kesiapan dan antusias serta hasil 

belajar yang diperoleh siswa. Pada siklus II ini mengalami peningkatan baik 

dari hasil belajar maupun motivasi belajar siswa. Diperoleh  data hasil 

motivasi belajar siswa yaitu 65,6% dari jumlah siswa aktif bertanya, 50% 

siswa aktif menjawab pertanyaan dari siswa lain dan 100% siswa aktif ikut 

serta dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Selain itu, dari 32 siswa 

terdapat 26 siswa yang memenuhi KKM (65). 

Pembahasan: Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada siswa 

kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari ini terbagi dalam dua siklus penelitian. 

Setiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, 
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(3) observasi, (4) refleksi dan evaluasi. Deskripsi tentang penelitian dari siklus 

I sampai dengan siklus II dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Sebelum melaksanakan siklus I, peneliti melakukan survei/observasi 

awal untuk mengetahui kondisi yang ada pada sekolah tersebut. Berdasarkan 

hasil observasi, peneliti memperoleh data hasil belajar siswa bahwa dari 32 

siswa, hanya 15 siswa yang mencapai KKM dengan nilai rata-rata kelas 57,5. 

Hal ini dikarenakan guru masih sering menggunakan metode ceramah dan 

Tanya jawab yang berpusat pada guru. Situasi kelas pada saat pembelajaran 

berlangsung siswa masih sering gaduh dan terkadang terlihat asyik berbicara 

dengan teman sebangkunya ketika guru menyampaikan materi. 

Hal lain menunjukkan bahwa saat siswa diminta guru mengerjakan 

soal kelas atau pada saat guru memberikan pertanyaan lisan banyak siswa 

yang enggan dan aktif secara suka rela maju ke depan ataupun menjawab 

pertanyaan yang telah diberikan, adapun siswa yang mau mengerjakan dan 

maju kedepan hanya didominasi oleh beberapa orang yang sama. 

Kemudian guru bersama guru kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari 

merencanakan dan menetapkan untuk menggunakan strategi pembelajaran 

baru yaitu pembelajaran dengan menggunakan metode discovery. Tahap 

selanjutnya setelah strategi pembelajaran ditentukan adalah menyususn 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Setelah metode tersebut digunakan pada siklus I, hasil belajar siswa 

dapat dilihat dari banyak siswa yang mencapai KKM sebanyak 20 siswa. Nilai 

rata-rata kelas juga menunjukkan adanya peningkatan daripada sebelum 

pelaksanaan tindakan yaitu dari 57,5 (pra siklus) menjadi 60 (siklus I). selain 

itu partisipasi siswa dalam mengajukan pertanyaan, aktif belajar mandiri, serta 

menjawab pertanyaan juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan metode discovery cukup bagus namun perlu ditingkatkan. 

Hasil siklus I dalam tindakan dirasa belum optimal dan belum 

memenuhi indikator pencapaian penelitian tindakan. Maka dari itu peneliti 

mengadakan revisi dan evaluasi lagi untuk mendapatkan hasil yang optimal 

dengan dilakukan perbaikan media pembelajaran, perbaikan manajemen 
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waktu mengajar, pendekatan psikologis serta berperan aktif sebagai fasilitator 

dalam memberikan penjelasan dan motivasi kepada siswa agar siswa lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. Setelah rancangan tindakn diperbaiki, 

peneliti melakukan tindakan siklus II. Dari pelaksanaan siklus II didapatkan 

peningkatan hasil belajar yang cukup bagus yaitu sebanyak 26 atau 81,2% 

siswa mencapai KKM. Hal tersebut sesuai dengan indikator pencapaian dalam 

penelitian yaitu acuan menentukan keberhasilan atau keefektifan penelitian ini 

adalah apabila 75% dari jumlah siswa dalam mengerjakan soal tes mendapat 

nilai ≥ 65. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II 

mengenai penggunaan metode pembelajaran discovery yang diterapkan pada 

siswa kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari sangat efektif dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran pada siklus I dan siklus II. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel Data Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

No Tindakan Rata-rata Kelas Pencapaian KKM 

1 Pra Siklus 57,5 
15 

(46,9%) 

2 Siklus I 60 
20 

(62,5%) 

3 SIklus II 67,5 
26 

(81,2%) 

 

Selain hasil belajar, pembelajaran dengan menggunakan metode 

discovery yang dilakukan peneliti juga mengalami peningkatan pada motivasi 

siswa. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel Data Peningkatan Motivasi Belajar Siswa 

Tindakan 
Siswa aktif 

bertanya 

Siswa aktif 

menjawab 

Siswa aktif 

mengerjakan soal 

kelompok 

Siklus I 14 

(43,7%) 

9 

(28,1%) 

26 

(81,2%) 

Siklus II 21 

(65,6%) 

16 

(50%) 

32 

(100%) 
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Dengan demikian maka hipotesis tindakan dengan pencapaian 

indikator minimal nilai 65 dapat dibuktikan kebenarannya, karena dengan 

penerapan metode pembelajaran discovery dalam proses pembelajaran IPA 

pada kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari tahun ajaran 2012/2013 dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada siklus II. 

 

D. Simpulan, Implikasi dan Saran 

1. Kesimpulan 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi 

antara peneliti dan guru kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Pembelajaran melalui metode discovery efektif dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA SD Negeri 01 

Tajungsari tahun ajaran 2012/2013. 

b. Peningkatan hasil belajar siswa yang semula pada pra siklus siswa 

yang memenuhi KKM sebanyak 15 siswa, kemudian dilakukan 

tindakan pada siklus I hasil belajar siswa meningkat menjadi 20 siswa, 

selanjutnya pada tindakan siklus II hasil belajar siswa meningkat 

menjadi 26 siswa. Hal itu dapat dilihat dari adanya nilai rata-rata kelas 

dari pra siklus sebesar 57,5 menjadi 60 pada siklus I dan meningkat 

lagi menjadi 67,5 pada siklus II. 

2. Implikasi 

Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa dengan 

perbaikan cara mengajar dan penyampaian bahan ajar dari seorang guru 

akan berpengaruh pada kegiatan belajar siswa. Penerapan metode 

pembelajaran yang digunakan dalam perbaikan pembelajaran adalah 

dengan menggunakan metode discovery yang dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa yang berupa peningkatan kemampuan mencapai 

ketuntasan belajar ditandai dengan memperoleh nilai ≥65. Bagi guru 

kelas, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pilihan dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Disamping dapat menjadikan siswa 
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llebih aktif dalam proses pembelajaran, metode ini dapat membuat siswa 

antusias selama pembelajaran karena pembelajaran dikemas secara 

menarik dan menyenangkan. Suasana belajar yang ditimbulkan dalam 

pembelajaran lebih menyenangkan karena siswa menemukan kesenangan 

sehinggan meminimalisasi rasa bosan dan jenuh dalam pembelajran IPA. 

3. Saran 

Berdasarkan hasil tindakan penelitian tindakan kelas ini, maka 

dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa menggunakan metode 

discovery pada kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari yang telah 

dilaksanakan, maka diajukan beberapa saran yaitu: 

a. Terhadap guru 

1) Guru hendaknya lebih menguasai konsep dasar materi IPA yang 

diajarkan dan menerapkan proses pembelajaran yang lebih 

menarik. 

2) Guru hendaknya menggunakan metode yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa diantaranya menggunakan metode discovery 

pada mata pelajaran IPA. 

3) Guru perlu mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai materi 

pelajaran karena dapat dijadikan catatan penting bagi guru untuk 

melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. 

b. Terhadap peneliti selanjutnya 

Peneliti lain diharapkan mampu menciptakan metode baru yang 

dapat digunakan untuk memotivasi belajar siswa sehingga dapat 

digunakan sebagai acuan untuk dapat digunakan dalam pembelajaran 

pada umumnya. Serta dapat dijadikan guru dalam memilih metode 

yang inovatif sehingga guru tidak hanya mengajar dengan metode 

ceramah yang justru akan membuat siswa merasa jenuh. 
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