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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk meningkatkan aktivitas belajar PKn 

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada kelas IV SDN 015 

Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tahun pelajaran 

2015/2016.Untuk meningkatkan hasil belajar PKn melalui model pembelajaran 

Discovery Learning pada kelas IV SDN 015 Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu tahun pelajaran 2015/2016. Data hasil penelitian yang 

sudah terkumpul ditabulasi kemudian dianalisis untuk mencapai tujuan-tujuan 

penelitian. Analisis data yang digunakan adalah teknik diskriptif analitik. 

Berdasarkan hasil test pada siklus I diperoleh rata-rata nilai 67 dengan nilai 

terendah 65 dan nilai tertinggi 90, ketuntasan klasikal mencapai 67% atau sekitar 

8 siswa yang tuntas dan 33% atau sekitar 4 siswa belum tuntas dalam 

pembelajaran, sehingga kualifikasi ketuntasannya Baik. pada siklus II termasuk 

dalam kualifikasi tinggi dan sudah berhasil mencapai indikator keberhasilan yang 

telah ditentukan.  

 

Kata Kunci: Discovery Learning, Hasil belajar, PKN 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Di dalam kaitannya dengan pembentukan Warga Negara Indonesia yang 

demokratis, bertanggungjawab dan berkarakter, mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) memiliki peranan yang strategis dan penting, karena 

sesuai dengan visi dan misi mata pelajaran PKn yaitu membentuk warga negara 

yang baik. Untuk peningkatkan mutu pembelajaran disekolah khususnya pada 

mata pelajaran PKn sangat bergantung pada peranan guru dalam mengelola 

pembelajaran. Guru sebagai pelaksana yang langsung berhubungan dengan peserta 

didik harus mempersiapkan perencanaan pembelajaran sebaik mungkin, dalam hal 

pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat melalui interaksi guru dengan peserta didik 

dengan evaluasi pembelajaran dikelas. Pembuatan rencana pembelajaran harus 

disertakan model pembelajaran yang membuat peserta didik tidak bosan dengan 

proses pembelajaran yang biasa, yaitu salah satu contoh model pembelajaran yang 

diterapkan di kurikulum 2006 adalah model pembelajaran discovery learning. 

Menurut Hanafiah, (2012:77), discovery learning merupakan suatu 

rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, 
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dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Penggunaan model 

pembelajaran discovery learning untuk mengungkapkan apakah dengan model 

pembelajaran ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn. 

Pada pembelajaran konvensional, pembelajaran dimulai dari penyampaian 

materi atau konsep oleh guru, pemberian pertanyaan, dan diakhiri latihan soal. 

Efek dari metode pembelajaran ini adalah peserta didik kurang membangun 

konsep-konsep PKn, sehingga daya nalar peserta didik tergolong rendah, peserta 

didik salah dalam pemecahan masalah, peserta didik kurang stimulus mengukur 

kemampuannya untuk memproses dan peserta didik kurang inisiatif untuk 

memahami konsep-konsep dan materi yang berdampak pada hasil belajar peserta 

didik belum mencapai KKM. Persentase Ketuntasan KD menunjukan bahwa hasil 

pembelajaran materi Kerjasama Negara-Negara Asia Tenggara kelas IV semester 

genap paling kecil dari materi lainnya. Dibuktikan pada persentase ketuntasan rata-

rata kelas dibawah 50%. 

Hasil observasi dan wawancara dengan peserta didik, peserta didik 

mengalami kesulitan dalam memahami materi “Kerjasama negara-negara Asia 

Tenggara” ini disebabkan (1) guru (peneliti) belum menggunakan model 

pembelajaran yang membuat siswa aktif, kreatif, dan inovatif dalam pelaksanaan 

pembelajaran, (2) RPP yang digunakan belum didesain sesuai kebutuhan, 

karakteristik peserta didik, dan relevan dengan tema pembelajaran, (3) hasil belajar 

PKn peserta didik di bawah kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan. 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar PKn yaitu dengan 

penggunaan model pembelajaran discovery learning yang mampu menumbuhkan 

minat belajar bagi peserta didik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Pembelajaran discovery learning merupakan strategi 

pembelajaran melalui cara untuk menyampaikan ide atau gagasan lewat 

penemuan. 

Penerapkan model discovery learning dalam pembelajaran PKn menurut 

kemendikbud dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik yaitu: (1) 

menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan 

berhasil; (2) membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh 

kepercayaan bekerjasama dengan yang lainnya; 3) membantu siswa 

menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) karena mengarah pada kebenaran yang 

final dan tertentu atau pasti; (4) membantu dan mengembangkan ingatan dan 

transfer kepada situasi proses belajar yang baru; (5) mendorong siswa berpikir dan 

bekerja atas inisiatif sendiri; 6) dapat mengembangkan bakat dan kecakapan 

individu. Penggunaan discovery learning, ingin merubah kondisi belajar yang pasif 

menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang teacher oriented ke 

student oriented. Mengubah modus ekspositori, siswa hanya menerima informasi 

secara keseluruhan dari guru ke modus discovery, siswa menemukan informasi 

sendiri. Kemendikbud (2013b: 4) mengungkapkan bahwa dalam mengaplikasikan 

model discovery learning guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, guru harus dapat 

membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumusakan sebagai berikut: 

1. Apakah melalui model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan 

aktivitas belajar PKn siswa kelas IV SDN 015 Pasir Keranji Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tahun pelajaran 2015/2016? 

2. Apakah melalui model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan 

hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN 015 Pasir Keranji Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tahun pelajaran 2015/2016? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar PKn menggunakan model pembelajaran 

Discovery Learningpada kelas IV SDN 015 Pasir Keranji Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tahun pelajaran 2015/2016. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar PKn melalui model pembelajaran Discovery 

Learning pada kelas IV SDN 015 Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu tahun pelajaran 2015/2016. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Aktivitas Belajar 

Menurut Abdurrahman, Mulyono (2009:12) mengemukakan bahwa aktivitas 

siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar 

mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada 

proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, 

dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

Menurut Rusman (2014: 56) Aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang 

dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. Aktivitas yang dimaksudkan disini penekanannya adalah pada 

siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran akan 

berdampak terciptanya situasi belajar aktif. 

Menurut Gie (dalam Wawan Junaidi, 2010:1), aktivitas belajar adalah 

segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas secara sadar yang dilakukan oleh 

seseorang yang mengakibatkan perubahan dalam dirinya, berupa perubahan 

pengetahuan atau kemahirannyang sifatnya tergantung pada sedikit banyaknya 

perubahan. 

Sedangkan menurut Sardiman (dalam Wawan Junaidi, 2010: 2), aktivitas 

dalam proses belajar mengajar adalah rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan 

siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, mencatat, 

mendengar, berpikir, membaca dan segala kegiatan yang dilakukan yang dapat 

menunjang prestasi belajar. 

Berdasarkan pengertian aktivitas belajar menurut beberapa para ahli diatas, 

maka penulis menyimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah suatu rangkaian 
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kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran yang membawa 

perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa. 

 

Hasil Belajar 

Menurut Bloom dalam Herpratiwi (2010: 142) hasil belajar dari hasil revisi 

1999 kerangka kerja yang telah di revisi memiliki dua dimensi, yaitu proses 

kognitif dan pengetahuan. Dimensi proses kognitif berisi enam kategori, yaitu: 

mengingat (mendapatkan pengetahuan yang relevan dari memori yang panjang), 

pemahaman (membangun makna dari pesan), Penerapan (menggunakan prosedur 

dalam situasi tertentu), analisis (menguraikan bagian-bagian tertentu dan 

menentukan hubungan-hubungannya), evaluasi (membuat penilaian yang 

didasarkan pada kriteria/ standar), dan mencipta (memasang unsur-unsur untuk 

membentuk kesatuan yang fungsional, mereorganisasi bagian-bagian pola/ struktur 

baru). 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:36) hasil belajar adalah hasil yang 

dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar 

pada setiap akhir pembelajaran. Nilai yang diperoleh siswa menjadi acuan untuk 

melihat penguasaan siswa dalam menerima materi pelajaran. 

Menurut Oemar Hamalik (2008:62) hasil belajar adalah sebagai terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan di ukur bentuk 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik sebelumnya yang tidak 

tahu menjadi tahu. 

Syaiful Bahri Djamarah (2006:19) hasil belajar atau prestasi belajar adalah 

suatu hasil yang telah dicapai oleh peserta didiksetelah melakukan kegiatan 

belajar. Oleh karena itu hasil belajar bukan ukuran, tetapi dapat diukur setelah 

melakukan kegiatan belajar. Keberhasilan seseorang dalam mengikuti program 

pembelajaran dapat dilihat dari prestasi belajar seseorang tersebut.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar atau hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada 

diri seseorang yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dapat di 

amati dan di ukur dalam bentuk penilaian tes hasil belajar. 

Dalam membicarakan hasil belajar tidak bisa dipisahkan dari penilaian 

sebagai aktivitas di dalam menentukan tinggi rendahnya hasil belajar. Bila 

membicarakan penilaian maka tidak terlepas membahas masalah evaluasi, sebab 

evaluasi merupakan suatu tindakan untuk menentukan nilai segala sesuatu di 

dalam pembelajaran. Untuk mengetahui prestasi belajar yang telah dicapai perlu 

diadakan evaluasi atau tes yang diberikan kepada peserta didik secara periodik.  

 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara 

Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila 

dan UUD 1945 (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 24 Tahun 

2006). 
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Pendidikan kewarganegaraan di dalam UU Sisdiknas No. 2 Tahun 2003 

tersebut ditegaskan bahwa materi kajian PKn wajib dimuat baik dalam kurikulum 

pendididkan tinggi (Pasal 37). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibanya untuk menjadi arganegara 

Indoneisa yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila 

dan UUD 1945 (BSNP, 2006). 

Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship) adalah mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-

kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia 

yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai dengan yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas 2002). 

Menurut Mulyasa (2007: 21) Pendidikan Kewarganegaraan adalah wahana 

untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada 

budaya Bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk 

perilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa baik sebagai individu, masyarakat, 

warganegara dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

Menurut Budimansyah Dasim (2010: 32) Pendidikan Kewarganegaraan 

merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan terpaan moral 

yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala 

sosial, khususnya yang berkaitan dengan moral serta perilaku manusia. Pendidikan 

Kewarganegaraan termasuk pelajaran bidang ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari teori-teori serta perihal sosial yang ada di sekitar lingkungan 

masyarakat kita. 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana 

untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia 

kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam 

kebiasaan berfikir sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. 

 

Model Pembelajaran Discovery Learning 

Arends dalam Trianto (2009: 22) menyatakan, “The term teaching model 

refersto a particular approach to instruction that includes its goals, 

syntax,environment, and management system.” Model pembelajaran mengarah 

padasuatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, 

lingkungannya dan sistem pengelolaannya. 

Richard Arends (2008 : 259) menyatakan, model pembelajaran mengarah 

pada satupendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuan, sintak, lingkungan 

dan sistempengelolaannya. Ada enam model pembelajaran, yaitu: (1) presentasi, 

(2) pembelajaran langsung, (3) pembelajaran konsep, (4) pembelajaran kooperatif, 

(5)pembelajaran berdasarkan masalah, dan (6) diskusi kelas. 

Richard Arends (2008: 259) menyatakan atribut-atribut sebuah model adalah 

adanyabasis teoritis yang koheren atau sebuah sudut pandang tentang apa yang 

seharusnya dipelajari dan bagaimana mereka belajar dan model 

merekomendasikan berbagai perilaku mengajar dan struktur kelas yang dibutuhkan 

untuk mewujudkan berbagai tipe pembelajaran yang berbeda. 
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Richard Arends (2008: 259) menyatakan sintak model adalah aliran kegiatan 

belajarsecara keseluruhan. Lingkungan belajar adalah konteks bahwa semua 

tindakan pengajaran harus dilaksanakan, termasuk dalam tata cara pemotivasian 

dan pengelolaan siswa. 

Model pembelajaran menurut Joice dalam Trianto (2009: 22) adalah 

suatuperencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran dikelas atau pelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, 

film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Joice menyatakan bahwa setiap model 

pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk 

membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

Model discovery learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran 

yangterjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, 

tetapidiharapkan mengorganisasi sendiri. Sebagaimana pendapat Bruner, bahwa: 

“discovery learning can be defined as the learning that takes place when 

thestudent is not presented with subject matter in the final form, but rather 

isrequired to organize it him self” Lefancois dalam Suherman, dkk (2001: 103).  

Menurut Bruner dalam Winataputra, (2008: 319), tahap-tahap penerapan 

belajar penemuan, yaitu: (1) stimulus (pemberian perangsang/stimuli), (2) problem 

statement (mengidentifikasi masalah), (3) data collection (pengumpulan data), (4) 

data processing (pengolahan data), 5) verifikasi, dan 6) generalisasi.  

Berdasarkan kajian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode 

discovery learning dilaksanakan denganlangkah-langkah pembelajaran sebagai 

berikut: (1) stimulus (memberikan pertanyaanatau menganjurkan siswa untuk 

mengamati gambar maupun membaca bukumengenai materi), (2) problem 

statement (memberikan kesempatan kepada siswauntuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin masalah yang relevan dengan bahanpelajaran, kemudian memilih dan 

merumuskannya dalam bentuk hipotesis), (3) data collection (memberikan 

kesempatan kepada siswa mengumpulkan informasi), (4) data processing 

(mengolah data yang telah diperoleh oleh siswa), (5) verifikasi (mengadakan 

pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis), dan (6) 

generalisasi (mengadakan penarikan kesimpulan). 

Sebagai strategi belajar discovery learning mempunyai prinsip yang sama 

dengan inkuiri (inquiry) dan problem solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil 

pada ketiga istilah ini, pada discovery learning lebih menekankan pada 

ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaannya 

dengan discovery ialah bahwa pada discovery masalah yang diperhadapkan kepada 

peserta didik semacam masalah yang direkayasa oleh guru. 

 

METODE PENELITIAN  

Subjek, Waktu, dan Tempat Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas IV SD Negeri 015 Pasir 

Keranji semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 12 peserta 

didik, terdiri atas 8 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Penelitian dilakukan 

pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 selama satu bulan. Penelitian ini 
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dilaksanakan di SD Negeri 015 Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu tahun pelajaran 2015/2016. 

 

Teknik Pengumpul Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu tes dan non tes. Tes 

dilakukan dua kali dalam bentuk pre test (untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa) dan post test (untuk mengetahui kemampuan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran). Sedangkan non tes merupakan teknik dengan menggunakan 

observasi, tes hasil belajar, dokumentasi. 

 

Teknik Analisis Data 

Data hasil penelitian yang sudah terkumpul ditabulasi kemudian dianalisis 

untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian. Analisis data yang digunakan adalah 

teknik diskriptif analitik. Dimana data kuantitatif diolah dengan menggunakan 

deskriptif presentase. Nilai kuis atau tugas dan nilai ulangan harian yang diperoleh 

peserta didik dirata-rata untuk ditemukan keberhasilan individudan keberhasilan 

klasikal sesuai dengan terget yang telah ditentukan. Kemudian data kuantitatif 

yang berasal dari observasi dan angket diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek 

yang dijadikan fokus analisis. Kemudian dikaitkan dengan data kuantitatif sebagai 

dasar untuk mendeskripsikan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan 

ditandai aktivitas peserta didik yang semakin aktif dan semakin meningkatnya 

hasil belajar peserta didik. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan pada penelitian tindakan kelas ini difokuskan pada 

Indikator keberhasilan perencanaan dan penerapan pembelajaran PKn kelas IV 

dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Persentase hasil 

belajar siswa diharapkan terjadi peningkatan pada setiap siklus. Tindakan 

dinyatakan berhasil jika hasil belajar siswa meningkat setiap siklusnya. Siklus 

dihentikan jika presentase siswa yang mencapai ketuntasan belajar diatas nilai 

KKM yang telah ditetapkan sekolah yaitu 70 atau 70%. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Kegiatan awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang 

timbul dalam pembelajaran PKn. Proses mengidentifikasi masalah dilakukan 

dengan observasi awal pada kelas IV SDN 015 Pasir Keranji Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Observasi awal diperlukan untuk mengetahui 

kondisi pembelajaran. Adapun hasil identifikasi masalah pada proses pembelajaran 

adalah dilihat pada aktivitas siswa saat proses pembelajaran berlangsung, tercipta 

suasana yang hidup karena sebagian besar siswa terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, model discovery learning yang digunakan pada proses pembelajaran 

mampu menarik siswa berperan aktif selama mengikuti pembelajaran. Namun 

masih ada beberapa siswa yang belum maksimal dalam kegiatan pembelajaran. 
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Pada hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada siswa kelas IV SDN 

015 Pasir Keranji di siklus 1 didapatkan data sebagai berikut 

Tabel 1 Hasil Aktifitas Siswa pada Siklus 1 

No Motivasi Jumlah Prosentase  

1 Aktif 8 67% 

2 Pasif 4 33% 

Jumlah  12 100% 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 

Melihat data tersebut, bahwa penggunaan model pembelajaran discovery 

learning dalam PBM PKn di kelas IV SDN 015 Pasir Keranji Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Pelajaran 2015/2016 membangkitkan 

motivasi siswa.  

Pelaksanaan penelitian siklus I difokuskan pada materi suku bangsa, agama 

dan upacara adat. Pada awal pembelajaran dilaksanakan pre test dan di akhiri 

dengan pos test yang bertujuan untuk mengetahui hasil hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil analisis nilai diperoleh data hasil ketuntasan belajar seperti tabel 

di bawah ini:  

Tabel 2 Hasil Belajar Siklus I 

No. Nilai Jumlah Prosentase (%) Keterangan 

1 >75 5 42% Tuntas 

2 <75 7 58% Belum Tuntas 

Jumlah siswa 12 100%  

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan: bahwa pada siklus I ada 7 

siswa atau 58% belum memenuhi KKM dan 5 siswa atau 42% sudah memenuhi 

nilai KKM PKn 70.  

Deskripsi perbandingan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

dilaksanakan siklus I dengan menggunakan model pembelajaran discovery 

learning dalam PBM PKn di kelas IV SDN 015 Pasir Keranji Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. 

Refleksi pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan untuk mencari kelebihan 

dan kekurangan yang muncul selama pelaksanaan siklus kesatu. Adapun refleksi 

siklus I, yaitu Aktivitas siswa sudah baik, walaupun saat pembelajaran melalui 

model pembelajaran discovery learning ada beberapa siswa yang terlihat dominan. 

Siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan karena membutuhkan waktu yang 

lebih lama untuk berpikir, hal ini dikarenakan siswa kurang dilibatkan dalam 

membuat pertanyaan. Siswa merasa senang dan antusias. Saat mengoreksi jawaban 

teman, ada beberapa siswa yang tidak mau mendengarkan. Ada siswa yang sengaja 

minta diperhatikan karena merasa bahwa aktivitas belajarnya akan dibuat video. 

Hasil prestasi belajar siswa menunjukkan belum mengalami peningkatan, ada 10 

siswa yang mendapat nilai di bawah KKM 70. Secara keseluruhan nilai rata-rata 

kelas hanya mendapat 67.  
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Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil ulangan, peneliti melakukan refleksi 

untuk mengurangi kelemahan dan meningkatkan kelebihan yang sudah dihasilkan 

dari pelaksanaan tindakan siklus I. Dari hasil refleksi tersebut, peneliti 

merencanakan tindakan siklus II. 

Rencana yang akan dilaksanakan pada siklus II pada dasarnya sama dengan 

tindakan pada siklus I. Perbedaan terdapat pada variasi soal dan cara 

menyampaikan materi dan pemberian motivasi pada siswa agar lebih 

meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan soal-soal dan tanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan. Dengan hal semacam ini diharapkan aktivitas, hasil 

kuis atau tugas, dan hasil ulangan harian pada siklus II lebih baik dibandingkan 

dengan siklus I.  

Dalam siklus ini guru melaksanakan tindakan sesuai dengan RPP yang sudah 

penulis susun. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap aktivitas 

siswa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan model pembelajaran 

discovery learning pada siswa kelas IV SDN 015 Pasir Keranji Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Pelajaran 2016/2017data sebagai berikut. 

Tabel 3 Motivasi Mengikuti Pembelajaran Siklus II 

No Motivasi Jumlah Prosentase  

1 Aktif 10 83% 

2 Pasif 2 17% 

Jumlah  12 100% 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 

Data yang disajikan dalam tabel 3 di atas menunjukkan terjadinya aktivitas 

yang tinggi dari siswa dalam mengikuti pembelajaranpembelajaran PKn dengan 

menggunakan model pembelajaran discovery learning pada siswa kelas IV SDN 

015 Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 

Siswa aktif mengikuti PBM PKn siklus II ini ada 10 siswa (83%). Siswa 

kurang aktif ada 2 siswa (17%) siswa. Aktivitas siswa pada siklus II ini mengalami 

peningkatan signifikan disbanding siklus I. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran discovery learning pada PBM PKn mampu memotivasi siswa 

kelas IVSDN 015 Pasir Keranji. 

Pelaksanaan penelitian siklus II difokuskan pada materi pakaian adat, rumah 

adat, dan senjata tradisional. Pada awal pembelajaran dilaksanakan pre test dan di 

akhiri dengan pos test yang bertujuan untuk mengetahui hasil prestasi belajar 

siswa. Berdasarkan hasil analisis nilai diperoleh data hasil ketuntasan belajar 

seperti tabel di bawah ini:  

Tabel 4 Hasil Belajar Siklus II 

No. Nilai Jumlah Prosentase (%) Keterangan 

1 >75 10 83% Tuntas 

2 <75 2 17% Belum Tuntas 

Jumlah siswa 12 100%  

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 

Data yang disajikan dalam tabel 4 diatas menunjukkan bahwa dari 12 siswa, 

yang sudah tuntas sesuai nilai KKM terdapat 10 siswa (83%) dan 2 siswa (17%) 
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belum tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran discovery learning 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SDN 015 Pasir Keranji Kecamatan 

Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Pelajaran 2016/2017. Dapat 

disimpulkan bahwa setelah siswa mendapatkan model pembelajaran discovery 

learning terjadi kemajuan hasil belajar dari siklus I ke siklus II. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus II sudah berjalan sangat 

baik, dengan refleksi sebagai berikut yaitu Aktivitas siswa sudah baik, saat 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning semua siswa 

terlihat aktif dan antusias mengikuti pembelajaran. Semua siswa dapat menjawab 

pertanyaan yang tersedia. Saat mengoreksi jawaban teman, semua siswa 

mendengarkan dan menyimak dengan baik. Hasil prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan, meskipun masih ada 2 siswa yang mendapatkan nilai PKn di bawah 

KKM 70.  

 

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran 

PKn dengan model pembelajaran discovery learning dari siklus I sampai siklus II 

mengalami peningkatan dengan hasil sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 5. berikut ini: 

Tabel 5 Perbandingan Aktivitas Siswa Pada Siklus I dan siklus II 

No Motivasi  
Siklus 

Keterangan 
I II 

1 Aktif 8 10 Meningkat 

2 Pasif 4 2 Berkurang 

Jumlah 12 12  

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 

Dari tabel 5, dapat kita lihat bahwa pada siklus I dan siklus II, indikator 

aktivitas siswa mengalami peningkatan. Siswa aktif siklus I 8 orang (67%) 

meningkat menjadi 10 siswa (83%). Artinya, model pembelajaran discovery 

learning meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti PBM PKN pada siswa 

kelas IVSDN 015 Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 

Tahun Pelajaran 2015/2016. Artinya terdapat peningkatan aktivitas siswa sebesar 

16 %. Sedangkan untuk hasil belajar siswa dapat kita lihat pada tabel berikut : 

Tabel 6 Perbandingan Hasil Belajar Antar Siklus 

No Nilai 
Ulangan Harian 

Keterangan 
Siklus I Siklus II 

1 Tertinggi 45 80  

2 Terendah 65 100  

 Rata-rata 67 90  

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2015) 

Berdasarkan hasil test pada siklus I diperoleh rata-rata nilai 67 dengan nilai 

terendah 65 dan nilai tertinggi 90, ketuntasan klasikal mencapai 67% atau sekitar 8 

siswa yang tuntas dan 33% atau sekitar 4 siswa belum tuntas dalam pembelajaran, 

sehingga kualifikasi ketuntasannya Baik. Berdasarkan indikator keberhasilan yang 

telah ditentukan yaitu ketuntasan belajar sekurang-kurangnya mencapai 70%, 

maka berdasarkan data hasil belajar pada siklus I yang menunjukkan ketuntasan 
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belajar tercapai, namun belum maksimal. Maka penelitian dilanjutkan pada siklus 

II. Pada siklus II ketuntasan klasikal mencapai 83 % atau sekitar 10 siswa yang 

tuntas dan 17% atau sekitar 2 siswa belum tuntas. Artinya terjadi kenaikan hasil 

belajar sebesar 50%. Maka ketuntasan belajar siswa pada siklus II termasuk dalam 

kualifikasi tinggi dan sudah berhasil mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan. 

Model pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Pada 

Siswa Kelas IVSDN 015 Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu Tahun Pelajaran 2015/2016. Perilaku siswa menunjukkan 

perubahan menjadi lebih baik. Siswa dapat melakukan komunikasi melalui kerja 

kelompok, adanya saling membantu antar anggotakelompok, saling percaya, 

memberi informasi, memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama, dan 

ketergantungan positif.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat 

diambil simpulan sebagai berikut.  

1. Model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan aktivitas belajar 

PKn siswa kelas IVSDN 015 Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu Tahun Pelajaran 2015/2016 sebesar 16%.  

2. Model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar PKn 

siswa kelas IVSDN 015 Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu tahun pelajaran 2015/2016 sebesar 50%. 

 

Saran 

Dengan mengacu pada temuan dari penelitian tindakan ini, disampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Sekolah 

Kepala sekolah hendaknya mengadakan pelatihan bagi guru agar lebih 

memahami banyaknya metode pembelajaran. Selain itu, sekolah hendaknya 

menyediakan media pembelajaran sehingga lebih menunjang dalam penanaman 

konsep-konsep secara lebih nyata sekaligus meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dan hasil belajar siswa. 

2. Guru 

 Model pembelajaran Discovery Learning dapat dijadikan bahan acuan dalam 

pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran yang lain, selain itu guru perlu 

menambah wawasan tentang teori belajar dan model-model pembelajaran 

yang inovatif juga melatih keterampilan proses dan keterampilan kooperatif 

kepada siswa agar siswa mampu menemukan sendiri fakta serta dapat 

memberikan pengalaman secara langsung.  

 Guru hendaknya secara cermat mempersiapkan perangkat pendukung 

pembelajaran dan fasilitas belajar yang diperlukan, serta menyesuaikan 

dengan penerapannya, terutama dalam hal alokasi waktu, media 

pembelajaran, dan karakterisitik anak didiknya. 

 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Humaniora                      Volume IV, Nomor 4, Juli 2018 

 

Khuzaimah   481  

 

3. Siswa 

 Model pembelajaran Discovery Learning merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan hasil dan aktivitas belajar bagi siswa, selain siswa dilatih 

untuk hidup bersosial juga dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan.  

 Siswa hendaknya dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran, selalu 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, dan meningkatkan usaha 

belajarnya sehingga dapat memperoleh prestasi belajar yang optimal. 
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