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ABSTRAK
.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk meningkatkan hasil belajar IPA
melalui model pembelajaran Guided Discovery Inquiry pada siswa kelas IV SD N
1 Sanggrahan , (2) untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui model
pembelajaran Guided Discovery Inquiry pada siswa kelas IV SD N 1 Sanggrahan.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, berlangsung 2 siklus. Tiap
siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN 1 Sanggrahan, Prambanan dengan
jumlah subyek penelitian adalah 13 anak. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah teknik tes dan observasi. Teknik analisis data menggunakan
teknik analisis komparatif meliputi teknik deskriptif kualitatif presentase untuk
data kualitatif dan teknik statistik deskriptif untuk data kuantitatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan penggunaan model pembelajaran Guided Discovery
Inquiry dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas  siswa kelas IV SDN I
Sanggrahan, Prambanan, Klaten. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari
meningkatnya hasil belajar siswa pada setiap siklusnya, yaitu: peningkatan dari
nilai rata-rata sebelum tindakan ke siklus I yang semula 4,4 meningkat menjadi
7,8. Pada siklus I jumlah siswa yang memenuhi kriteria tuntas mencapai 69,2 %
dan yang tidak tuntas sebanyak 30,8%. Setelah dilakukan perbaikan pada siklus
II hasil belajar siswa meningkat, rata-rata perolah nilai siswa 5,2 meningkat
menjadi 8,5 siswa yang mencapai ketuntasan sebesar 92,3%. Sedangkan aktivitas
belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I mencapai 61,7% dan pad
siklus II mencapai 77,8%. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa
melalui penggunaan model pembelajaran Guided Discovery Inquiry dapat
meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa kelas IV SD N 1 Sanggrahan pada
materi Perubahan Lingkungan tahun ajaran 2012/2013.
Kata Kunci: Guided Discovery Inquiry, aktivitas, hasil belajar.



A. PENDAHULUAN

Pada  umumnya siswa bosan ketika guru hanya menerangkan

pelajaran IPA secara informatif satu arah tanpa variasi (metode ceramah),

sehingga siswa cenderung pasif. Akhirnya aktivitas belajar siswa rendah

sehingga berakibat pada hasil belajar ranah kognitif siswa tidak sesuai dengan

yang diharapkan, terlihat dari rata-rata hasil belajar siswa masih dibawah

KKM. Tuntutan dalam dunia pendidikan sudah banyak berubah. Teori,

penelitian dan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar membuktikan bahwa

guru sudah harus merubah model pengajaran.

Berdasarkan kondisi yang telah disampaikan sebelumnya maka

penelitian mengenai Penggunaan model pembelajaran Guided Discovery

Inquiry untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa SD N 1

Sanggrahan pada materi Perubahan Lingkungan Tahun Ajaran 2012/2013

perlu dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah : pertama mendeskripsikan

peningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Guided Discovery

Inquiry pada siswa kelas IV SD N 1 Sanggrahan. Kedua mendeskrisikan

peningkatkan aktivitas belajar melalui model pembelajaran Guided Discovery

Inquiry pada siswa kelas IV SD N 1 Sanggrahan.

Model mengajar dapat didefinisikan sebagai suatu pola mengajar yang

menerangkan proses menyebutkan dan menghasilkan situasi lingkungan tertentu

yang menyebabkan para siswa berinteraksi dengan cara terjadinya perubahan khusus

pada tingkah laku mereka (Tedjo Susanto, 2001:27).

Menurut Roestiyah (2002: 20) Discovery learning ialah suatu cara

mengajar yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar

pendapat, dengan diskusi, membaca sendiri, dan mencoba sendiri agar anak

belajar sendiri .Sedangkan menurut Syaiful Bahri dan Aswan Zain (2002:22)

Inquiry Discovery learning adalah belajar mencari dan menemukan

sendiri . Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa

pembelajaran Inquiry-Discovery adalah suatu kegiatan mental melalui tukar



pendapat, dengan diskusi, seminar, membaca sendiri, mencoba sendiri

sehingga menemukan konsep sendiri. Sehingga siswa mampu membangun

sendiri pengetahuanya dan siswa memperoleh pembelajaran yang bermakna,

akibatnya daya ingat siswa akan bertahan lebih lama.

Berdasarkan kajian teori tersebut dapat dirumuskan hipotesis tindakan

sebagai berikut: melalui penggunaan model pembelajaran Guided Discovery

Inquiry dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa kelas IV SDN 1

Sanggrahan pada materi Perubahan Lingkungan tahun Ajaran 2012/2013.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SDN I Sanggrahan, Kecamatan

Prambanan, Kabupaten Klaten. Waktu pelaksanaannya pada periode Semester

II tahun pelajaran 2012/2013, dari bulan Februari 2013 sampai dengan Maret

2013. Subyeknya adalah peserta didik dan guru. Penelitian dilakukan pada

peserta didik kelas IV SDN I Sanggahan, dengan jumlah peserta didik 13

yang terdiri dari 7 peserta didik laki-laki dan 6 peserta didik perempuan.

Secara garis besar prosedur penelitian ini melalui empat tahapan yaitu

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pertama,data

kualitatif yang berupa keaktifan peserta didik dan kegiatan pembelajaran;

kedua, data kuantitatif yang berupa nilai ulangan ( tes formatif) peserta didik.

Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi dan tes, sedangkan

instrumennya berupa lembar observasi dan soal tes. Untuk mengetahui

validitas datanya digunakan trianggulasi sumber, sedangkan validitas

instrumennya menggunakan validitas isi. Dalam penelitian ini analisis yang

gunakan adalah analisis deskriptif presentase.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan paparan pada data awal sebagai upaya untuk mengatasi

permasalahan dalam pembelajaran IPA, maka peneliti membuat tindakan

siklus I yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi (pengamatan),



dan refleksi. Pada perencanaan guru menyiapkan rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP), menyiapkan alat dan bahan percobaan yang dibutuhkan,

menyiapkan soal tes setelah dilaksanakan proses pembelajaran dan

menyiapkan lembar observasi. Pelaksanaan siklus I pada hari Kamis dan

Jumat, 21-22 Februari 2013 diawali dengan guru memberikan pretest pada

siswa, kemudian melakukan kegiatan sintaks guided discovery Inquiry tahap

pertama, pendahuluan untuk orientasi siswa pada masalah.Tahap kedua

mgeorganisasi siswa untuk belajar, tahap ketiga memberi bantuan siswa

dalam melakukan penyelidikan, tahap keempat, mempresentasikan hasil

kegiatan dan tahap terakhir mengevaluasi kegiatan dan membuat rangkuman..

Observasi (pengamatan) dilakukan oleh teman sejawat untuk mengumpulkan

data tentang kegiatan pembelajaran dan aktivitas peserta didik. Hal-hal yang

ditemukan selama observasi antara lain: pelaksanakan model pembelajaran

Guided Discovery Inquiry dalam proses pembelajaran belum maksimal

namun cukup mampu memotivasi peserta didik dalam mengikuti proses

pembelajaran, aktivitas peserta didik masih belum maksimal, kesempatan

peserta didik menunjukkan kemampuan masih terbatas. Berdasar hasil

observasi, aktivitas peserta didik dan hasil belajarnya meningkat meskipun

belum optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kekurangan.

Siklus I diakhiri dengan diskusi antara observer dengan peneliti berdasarkan

temuan-temuan pada waktu observasi. Ditemukan kesepakatan untuk

memodifikasi pembelajaran dengan Kartu Kepala Bernomor. Selain itu, untuk

menarik perhatian peserta didik yang belum aktif guru memancingnya dengan

memberikan hadiah (Reward) bagi kelompok yang mendapatkan predikat

The Best

Kekurangan pada siklus I dilakukan perbaikan pada siklus II.

Sebagaimana siklus I, siklus II juga dilaksanakan dalam 4 tahapan yaitu

perencanaan, pelaksanaan, observasi (pengamatan) dan refleksi. Pada

perencanaan guru menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

berdasarkan refleksi yang terdapat pada siklus I, menyiapkan alat dan bahan

percobaan  yang dibutuhkan, menyiapkan soal tes setelah dilaksanakan proses



pembelajaran, menyiapkan lembar observasi, dan menyiapkan kartu kepala

bernomor. Pelaksanaan siklus II pada hari Senin dan kamis, 25 dan 28

februari 2013 diawali dengan guru memberikan pretest pada siswa, kemudian

melakukan kegiatan sintaks guided discovery Inquiry tahap pertama,

pendahuluan untuk orientasi siswa pada masalah.Tahap kedua mgeorganisasi

siswa untuk belajar, tahap ketiga memberi bantuan siswa dalam melakukan

penyelidikan, tahap keempat, mempresentasikan hasil kegiatan dan tahap

terakhir mengevaluasi kegiatan dan membuat rangkuman Observasi

(pengamatan) dilakukan oleh teman sejawat untuk mengumpulkan data

tentang kegiatan pembelajaran dan aktivitas peserta didik. Hal-hal yang

ditemukan selama observasi antara lain: modifikasi model pembelajaran

Guided Discvery Inquiry dengan kepala bernomor dan reward memberikan

motivasi yang tinggi dalam proses pembelajaran, peserta didik sangat

bersemangat ketika ada kesempatan ke depan kelas menunjukan

kemampuannya, peserta didik menjawab pertanyaan guru dengan antusias,

dan guru lebih sabar dalam membimbing peserta didik-peserta didiknya,

sehingga proses pelaksanakan pembelajaran Guided Discovery Inquiry lebih

lancar. Berdasarkan analisis dari pelaksanaan pembelajaran yang telah

dilaksanakan pada siklus II, dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran Guided Discovery Inquiry  dapat

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar khususnya pada pembelajaran IPA.

Karena pada siklus II sudah menunjukkan peningkatan yang optimal maka

penelitian dihentikan pada siklus II. Adapun nilai hasil evaluasi dari sebelum

tindakan sampai siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel.1 Ketercapaian Aktivitas Belajar Siswa

NO ASPEK YANG DIAMATI SIKLUS I SIKLUS II KENAIKAN

1 Memperhatikan penjelasan Guru 61,5% 77% 16 %

2 Aktif Bertanya 60% 79% 19%

3 Mengemukakan Pendapat 60% 75% 15%

4 Menjawab pertanyaan 61,5% 75% 13,5%

5 Bekerjasama dalam kelompok 65,3% 83% 17,7%

Tabel.2 Rangkuman Hasil Belajar siswa Siklus I dan II

Dari data diatas dapat diketahui adanya perubahan dari sebelum

tindakan sampai dengan siklus II. Perubahan tersebut menunjukkan

keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan Model Guided Discovery

Inquiry. Jika dikaitkan dengan landasan teori tentang kelebihan Model

Pembelajaran Guided Discovery Inquiry dalam pembelajaran menurut

Roestiyah (2002: 21-22) maka terbukti bahwa penggunaan model

pembelajaran Guided Discovery Inquiry mampu meberikan motivasi belajar,

memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri siswa dengan proses

menemukan sendiri sehingga peserta didik aktif mengikuti proses

pembelajaran yang pada akhirnya hasil belajar peserta didik meningkat.

Data Siklus I Siklus II

Postest Postest

Rata-rata 7,8 8,5

Nilai tertinggi 10 100

Nilai terendah 60 60

Ketuntasan 69,2% 92,3%



D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama

dua siklus, dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah

dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dirumuskan terbukti

kebenarannya. Artinya melalui penggunaan model pembelajaran Guided

Discovery Inquiry dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA siswa

kelas IV SDN I Sanggrahan, Prambanan, Klaten.

Sementara itu, implikasinya adalah: pertama, Ketrampilan guru dalam

mengelola kelas menjadi meningkat setelah digunakannya model

pembelajaran Guided Discovery Inquiry dalam pembelajaran, kedua,

Penggunaan model pembelajaran Guided Discovery Inquiry menjadikan

peserta didik termotivasi mengikuti proses pembelajaran sehingga aktivitas

belajar dapat meningkat dan hasil belajar yang diharapkan tercapai.
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