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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar pada materi nama-nama organ unggas setelah diberikan tindakan 

penerapan model pembelajaran discovery learning. Subjek penelitian tindakan 

kelas ini adalah seluruh siswa kelas VII yang berjumlah 4 siswa.Pelaksanaan 

dalam dua siklus, tiap siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Pada tahap perencanaan peneliti menyiapkan silabus, 

RPP, LKS, lembar observasi siswa dan guru. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan selama 3 bulan pada semester I tahun pelajaran 2017/2018. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Dari 

hasil analisis data aktivitas dan hasil belajar materi nama-nama organ unggas 

mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, siklus I( 50%), siklus 

II (75%),dan siklus III(100%). Simpulan dari penelitian ini adalah model 

pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

pada materi nama-nama organ unggas serta secara klasikal sudah dapat 

dikatakan tuntas. 

 

Kata Kunci: hasil belajar, discovery learning, SLBN 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Diharapkan jika guru telah mengenal betul kondisi peserta didiknya akan 

mempermudah memberikan materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, 

minat, dan bakat peserta didik. Merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai 

indikator akan mempengaruhi tahap-tahap berikutnya dalam pembelajaran, 

termasuk model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Berdasarkan pengalaman 

penulis di lapangan, kegagalan dalam belajar rata-rata dihadapi oleh sejumlah 

siswa yang tidak memiliki dorongan belajar. Untuk itu dibutuhkan suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh guru dengan upaya membangkitkan motivasi belajar siswa, 

misalnya dengan membimbing siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang 

melibatkan siswa serta guru yang berperan sebagai pembimbing untuk menemukan 

konsep IPA. Berdasarkan hasil pengamatan guru, hasil belajar pada mata pelajaran 

IPA materi organ unggas ternyata masih rendah. Hal ini merupakan masalah yang 

harus diatasi. Kemampuan memilih dan menerapkan model-model pembelajaran 
inovatif sangat penting karena dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. 

Dengan proses pembelajaran yang tidak monoton, siswa akan belajar dengan 

nyaman dan menyenangkan. Salah satu komponen dalam model pembelajaran 
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inovatif adalah metode pembelajaran. Metode berkenaan dengan cara yang 

digunakan untuk menyampaikan materi ajar kepada siswa. Metode merupakan 

prosedur atau langkah-langkah yang ada dalam model pembelajaran. Setiap 

pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan 

tujuan/kompetensi serta karakteristik materi yang akan disampaikan. 

Kenyataannya guru masih miskin penguasaan metode yang variatif. Selama ini 

guru belum menggunakan multimetode yang variatif, yang sangat mendukung 

proses pembelajaran. Guru biasanya hanya menggunakan metode ceramah, tugas, 

atau demontrasi.  

Komponen pertama berkaitan dengan tujuan yaitu proyeksi tentang 

kemampuan (kompetensi) guru. Guru dalam proses pembelajaran harus memiliki 

strategi yang tepat. Selain itu agar proses pembelajaran dapat terserap secara baik 

oleh peserta didik seorang guru harus menerapkan metode yang dipandang tepat 

untuk mengatasi masalah pembelajaran di kelas. Belajar bukan saja mengingat 

tetapi juga mengalami.Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diajarkan dengan maksud 

agar siswa mampu berfikir kritis,logis,bersikap mandiri,dan berwawasan luas. 

Namun kenyataannya siswa menganggap IPA sebagai pelajaran yang sulit 

dipahami dan membosankan, sehingga prestasi belajar siswa rendah. Siswa kurang 

tertarik belajar IPA. Guru merancang RPP untuk setiap pertemuan yang 

disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.Dalam upaya untuk 

mengatasi permasalahan di kelas, dilakukan penelitian tindakan kelas. Metode 

Discovery learning merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah 

rendahnya prestasi belajar siswa. Dalam tulisan ini peneliti adalah Guru di Kelas 

VII Tuna Rungu Wicara SLB Negeri Jepon Kabupaten Blora. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, guru sekaligus sebagai peneliti. Tindakan yang dipilih 

dalam  merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai dan menyusun 

tindak lanjut penilaian denganpenelitian tindakan kelas(PTK),dengan model 

pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa 

Kelas VII Tuna Rungu Wicara SLB Negeri Jepon Kabupaten Blora.Faktor yang di 

duga sebagai penyebab masalah adalah belum ada upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA pada siswa sejumlah 4orang siswa di kelas VII Tuna Rungu Wicara 

SLB Negeri Jepon Kabupaten Blora. Data awal dari pengamatan dan observasi 

hasil belajar IPA rendah, dari 4 orang siswa, 1 orang atau 15% mencapai standar 

KKM. Strategi yang dipilihadalah penerapan model pembelajaran discovery 

learning.Berdasarkan uraian diatas, untuk mendukung kebenaran hasil penelitian 

Tindakan kelas(PTK), dengan judul: “Penerapan Model Discovery Learning Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Pada Materi Organ Unggas Kelas VII Tuna Rungu 

Wicara SLBN Jepon Blora”. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan hasil 

belajar pada materi nama-nama organ unggas dengan penerapan model 

pembelajaran discovery learning pada siswa  Kelas VII Tuna Rungu Wicara SLBN 
Jepon ? 
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Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar pada materi nama-nama organ unggassetelah di berikan 

tindakanpenerapan model pembelajaran discovery learning pada siswa Kelas VII 

Tuna Rungu Wicara SLBN Jepon Blora. 

 

KAJIAN TEORI 

MetodePembelajaran Penyingkapan (Discovery Learning) 

Salah satu metode mengajar yang akhir-akhir ini banyak digunakan di 

sekolah-sekolah yang sudah maju adalah metode discovery learning, hal itu 

disebabkan : (a) Merupakan suatu cara untuk mengembangkan cara belajar siswa 

aktif, (b) Dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang 

diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan 

siswa, (c) Pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-

betul dikuasai dan mudah digunakan atau ditransfer dalam situasi lain, (d) Dengan 

menggunakan strategi penemuan, anak belajar menguasai salah satu metode ilmiah 

yang akan dapat dikembangkannya sendiri, (e) dengan metode penemuan ini juga, 

anak belajar berfikir analisis dan mencoba memecahkan probela yang dihadapi 

sendiri, kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat.Dengan 

demikian diharapkan metode discovery ini lebih dikenal dan digunakan di dalam 

berbagai kesempatan proses belajar mengajar yang memungkinkan.Pembelajaran 

adalah proses interaksi antarpeserta didik, antara peserta didik dan pendidik, dan 

antara peserta dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar yang 

berlangsung secara edukatif, agar peserta didik dapat membangun sikap, 

pengetahuan dan keterampilannya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian.Model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan 

belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi dan sistem 

pendukung (Suryosubroto, 2002). 

Model Pembelajaran Discovery learning adalah model pembelajaran yang 

mengatur sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang belum 

diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan 

sendiri. Dalam pembelajaran discovery learning, mulai dari strategi sampai dengan 

jalan dan hasil penemuan ditentukan oleh siswa sendiri. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Maier (Winddiharto:2004) yang menyatakan bahwa, apa yang 

ditemukan, jalan, atau proses semata – mata ditemukan oleh siswa sendiri. 

 

Model – Model Pembelajaran 

Model  pembelajaran  merupakan  bagian  dari  proses  pembelajaran  yang 

harus dipersiapkan dan dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan guru sebagai penentu keberhasilan kegiatan pembelajaran di sekolah 
yang  terlibat  secara  langsung  dalam  menyusun  rencana  pembelajaran,  

mengatur materi  peserta  didik,  dan  settingpengajaran.  Oleh  karena  itu  setiap  
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model pembelajaran  yang  akan  diterapkan,  guru  juga  harus  mempersiapkan  

perangkat pembelajaran yang akan digunakan.  

Menurut  Trianto  (2014:53)  “Model  pembelajaran  adalah  kerangka 

konseptual  yang  melukiskan  prosedur  sistematik  dalam  mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai 

pedoman  bagi  perancang  dan  melaksanakan  pembelajaran”.  Menurut  Arends 

(dalam  Trianto,  2014:51)  “Model  pembelajaran  adalah  suatu  perencanaan  

atau suatu pola  yang digunakan sebagai pedoman dalam  merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial”.  

Dari  pendapat  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  model  pembelajaran 

merupakan  suatu  perencanaan  yang  disusun  secara  sistematik  yang  digunakan  

sebagai pedoman dalam  melakukan pembelajaran untuk  mencapai tujuan  belajar 

dengan optimal. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari 

materi  yang  akan  diajarkan,  tujuan  pembelajaran  yang  akan  dicapai,  dan 

karakteristik  serta  tingkat  kemampuan  peserta  didik.  Setiap  model  

pembelajaran memiliki  desain  pembelajaran  yang  dapat  membantu  siswa  

mencapai  tujuan belajar. 

 

Hasil Belajar 

Hasil  belajar  merupakan  bagian  terpenting  dalam  pembelajaran. Nana  

Sudjana  (2009:3)  mendefinisikan  hasil  belajar  siswa  pada hakikatnya  adalah  

perubahan  tingkah  laku  sebagai  hasil  belajar  dalam pengertian  yang  lebih  

luas  mencakup  bidang  kognitif,  afektif,  dan psikomotorik.  Dimyati  dan  

Mudjiono  (2006:3-4)  juga  menyebutkan hasil  belajar  merupakan  hasil  dari  

suatu  interaksi  tindak  belajar  dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak 

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi  hasil  belajar.  Dari  sisi  siswa,  hasil  

belajar  merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. 

Hasil  belajar  sebagai  salah  satu  indikator  pencapaian  tujuan 

pembelajaran  di  kelas  tidak  terlepas  dari  faktor-faktor  yang mempengaruhi  

hasil  belajar  itu  sendiri.  Sugihartono,  dkk.  (2007:  76-77),  menyebutkan  

faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hasil  belajar, sebagai berikut:  

a. Faktor  internal  adalah  faktor  yang  ada  dalam  diri  individu  yang sedang  

belajar.  Faktor  internal  meliputi:  faktor  jasmaniah  dan faktor psikologis. 

b. Faktor  eksternal  adalah  faktor  yang  ada  di  luar  individu.  Faktor eksternal  

meliputi:  faktor  keluarga,  faktor  sekolah,  dan  faktor masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian 

ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu 

teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat 

dicapai. Desain penelitian tindakan (action research): (1) perencanaan, (2) 
pelaksanaan, (3) pengamatan , (4) refleksi (reflection) dalam tiap-tiap siklus.  
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Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas VII SLBN Jepon 

Blora yang berjumlah 4 siswa. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama 3 

bulan pada semester I tahun pelajaran 2017/2018. 

 

ProsedurPenelitian  

Pelaksanaan dilakukan dalam dua siklus, tiap siklus terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Pada tahap perencanaan peneliti 

menyiapkan silabus, RPP, LKS, lembar observasi siswa dan guru.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan 

cara: 1) Hasil belajar siswa diperoleh dari hasil tes tertulis.(2) Keaktifan siswa 

diperoleh dari lembar pengamatan siswa.(3) Kinerja guru diperoleh dari hasil 

lembar pengamatan guru. Pemantapan pengajuan kesimpulan dihubungkan 

dengan data awal kuisioner, data penilaian awal tindakan. Meliputi data siklus 

pertama, data siklus kedua, data siklus ketiga. 

 

Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian  

Siklus I 

Pada tahap perencanaan siklus I langkah awal yang dilakukan oleh penulis 

saat akan memulai tindakan. Pada tahap perencanaan, peneliti berkolaborasi 

dengan guru mata pelajaran membuat skenario pembelajaran sesuai dengan 

tindakan. Tahap ini terdiri dari : menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sesuai dengan materi dan KD terdahulu dan berikutnya; menyusun lembar 

observasi untuk masing-masing kelompok; menyusun alat evaluasi tertulis sesuai 

dengan materi dan KD terdahulu dan berikutnya. 

Pada saat pelaksanaan Siklus I peneliti melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Peneliti membagi siswa 

menjadi 2 kelompok.Tahap ini terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 

penutup. 

Pada saat pendahuluan guru memaparkan topik yang akan dikaji, tujuan 

belajar, motivasi dan memberikan penjelasan singkat. Selanjutnya guru 

mengajukan permasalahan atau pertanyaan yang terkait dengan topik yang dikaji 

dan  membagi siswa dalam 2 kelompok. 

Pada saat kegiatan inti guru membagi lembar pengamatan/ observasi pada 

masing-masing kelompok. Kemudian kelompok merumuskan hipotesis dan 
merancang pelaksanaan diskusi yang disampaikan guru, LKS atau buku. 

Selanjutnya guru membimbing dalam penyusunan hipotesis serta memfasilitasi 
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kelompok dalam melaksanakan diskusi. Masing-masing kelompok melakukan 

pengamatan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis. 

Pada saat kegiatan penutup, masing- masing kelompok mengoganisasikan 

dan menganalisis data serta membuat laporan hasil diskusi atau pengamatan. 

Selain itu kelompok memaparkan hasil diskusi  dan mengemukakan konsep yang 

ditemukan. Selanjutnya guru membimbing peserta didik dalam mengonstruksi 

konsep berdasarkan hasil diskusi. Bersama dengan guru, siswa menyimpulkan 

pelajaran yang telah dipelajari. Guru menutup pelajaran dengan berdoa.  

Tahap pengamatan/ observasi dilakukan bersamaan dengan tahap tindakan, 

khususnya dalam merumuskan hipotesis dan merancang pelaksanaan diskusi. 

Observasi difokuskan pada saat siswa melakukan diskusi kelompok dan pada saat 

kelompok melakukun pengamatan untuk mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis. 

Tahap refleksi peneliti mengkaji dan mempertimbangkan hasil atau dampak 

dari tindakan yang telah dilakukan. Hasil refleksi digunakan sebagai dasar 

perbaikan tindakan pada siklus berikutnya.Kegiatan refleksi  dilakukan untuk 

mengetahui manfaat dari tindakan pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajarandiscovery learningdalam pembelajaran IPA. Kegitan refleksi ini juga 

dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan 

tindakan pembelajaran yang dilakukan.Berdasarkan hasil analisis data yang 

diperoleh melalui observasi aktivitas guru pada siklus I pertemuan I diketahui 

indikator yang memperoleh skor 2 sebanyak 4 item, indikator dengan skor 3 

sebanyak 21 item, indikator dengan jumlah skor 4 sebanyak 52. Pada siklus I 

pertemuan II tidak ada aktivitas guru yang mendapat skor 2, indikator yang 

memperoleh skor 3 sebanyak 15 item, dan indikator yang 4 sebanyak 112 

item.Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan siklus 1 aspek yang mengalami 

peningkatan adalah aspek guru dalam mengguunakan metode discovery.Dalam 

metode ini guru mampu membangkitkan rasa kepenasaran siswa,guru memberi 

kesempatan siswa untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, dan siswa 

telah mampu membuat kesimpulan. 

Berikut ini merupakan hasil belajar dengan metode pembelajaran discovery 

learning dalam pembelajaran IPA pada siklus I : 

Tabel 1 : Hasil Belajar Siklus 1 

N KKM Jumlah Siswa Keterangan 

1 70 3 Tuntas 

2 70 1 Tuntas 

3 < 70 0 Tidak Tuntas 

Jumlah Total 4  

Sumber : Hasil penelitian diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa setelah diberikan tindakan pada siklus 

I, siswa yang tidak tuntas adalah 0 siswa, dan siswa yang tuntas adalah 4 siswa. 

Hasil belajar siklus I ini akan dibandingakan dengan hasil belajar sebelum 

tindakan yang dimaksudkan untuk melihat apakah metode pembelajaran discovery 

learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berikut ini tabel perbandingan 

ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan dan setelah tindakan pada siklus I: 
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Tabel 2 : Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar 

N Ketuntasan 

Kondisi 

Awal 
Siklus I 

Jumlah Siswa 

1 Tuntas - 3 

2 Tidak Tuntas 4 1 

Jumlah Total 4 4 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah ketuntasan 

belajar siswa. Sebelum tindakan,tidak ada siswa yang tuntas dan setelah diberikan 

tindakan pada siklus I siswa yang tuntas meningkat secara signifikan menjadi 4 

siswa  (semua siswa tuntas). 

 

Siklus II 

Pada tahap perencanaan, peneliti berkolaburasi dengan guru mata pelajaran 

membuat skenario pembelajaran sesuai dengan tindakan. Tahap ini terdiri dari 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan materi dan 
KD terdahulu dan berikutnya; menyusun lembar observasi untuk masing-masing 

kelompok serta menyusun alat evaluasi tertulis sesuai dengan materi dan KD 

terdahulu dan berikutnya. 

Pada tahap pelaksanaan Siklus II, peneliti melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Peneliti membagi 

siswa menjadi 2 kelompok. Tahap ini terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti dan penutup. 

Pada saat pendahuluan guru memaparkan topik yang akan dikaji, tujuan 

belajar, motivasi dan memberikan penjelasan singkat. Selanjutnya guru 

mengajukan permasalahan atau pertanyaan yang terkait dengan topik yang dikaji 

dan membagi siswa dalam 2 kelompok. 

Pada saat kegiatan inti guru membagi lembar pengamatan/ observasi pada 

masing-masing kelompok. Kelompok merumuskan hipotesis dan merancang 

pelaksanaan diskusi yang disampaikan guru, LKS atau buku. Disamping itu guru 

membimbing dalam penyusunan hipotesis. Guru memfasilitasi kelompok dalam 

melaksanakan diskusi. Masing-masing kelompok melakukan pengamatan untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis. 

Pada kegiatan penutup masing- masing kelompok mengoganisasikan dan 

menganalisis data serta membuat laporan hasil diskusi atau pengamatan. Masing-

masing kelompok memaparkan hasil diskusi dan mengemukakan konsep yang 

ditemukan. Guru membimbing peserta didik dalam mengonstruksi konsep 

berdasarkan hasil diskusi. Bersama dengan guru, siswa menyimpulkan pelajaran 

yang telah dipelajari. Guru menutup pelajaran dengan berdoa.  

Tahap pengamatan/ observasi dilakukan bersamaan dengan tahap tindakan, 

khususnya dalam merumuskan hipotesis dan merancang pelaksanaan diskusi. 

Observasi difokuskan pada saat siswa melakukan diskusi kelompok dan pada saat 

kelompok melakukun pengamatan untuk mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis. 
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Kegiatan refleksi dilakukan dalam bentuk diskusi untuk mengevaluasi 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran selama pelaksanaan tindakan siklus II. 

Refleksi yang sudah dilakukan menggunakan metode pembelajaran discovery 

learning siswa lebih bersemangat dan hasil belajarnya meningkat. Berdasarkan 

hasil analisis yang diperoleh melalui kegiatan observasi guru pada siklus II 

pertemuan I terdapat perolehan jumlah skor 3 sebanyak 15 item, dan perolehan 

skor 4 sebanyak 112 item. Siklus II pertemuan II terdapat perolehan skor 3 

sebanyak 3 item, dan skor 4 sebanyak 128. Pelaksanaan tindakan siklus II ini 

hampir keseluruhan indikator mengalami peningkatan.  

Berikut ini merupakan hasil belajar siswa tema peduli terhadap lingkungan, 

sub tema binatang dan tumbuhan yang ada di dekat rumahku dengan metode 

pembelajarandiscovery learning, satu siswa dengan nilai 80 dan tiga siswa dengan 

nilai 95, disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 3 : Hasil Belajar Siklus II 

N KKM Jumlah Siswa Keterangan 

1 70 4 Tuntas 

2 70 0 - 

3 < 70 0 Tidak Tuntas 

Jumlah Total 4  

Sumber : Hasil penelitian diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa pada siklus II tidak ada siswa yang 

belum tuntas, artinya  semua siswa tuntas . Hasil belajar siklus II ini akan 

dibandingakan dengan hasil belajar siklus I yang dimaksudkan untuk melihat 

apakah metode Discovery dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA. 

 

Pembahasan  

Sebelum tindakan kegiatan Prasiklus, tidak ada siswa yang tuntas, setelah 

diadakan tindakan pada siklus I siswa yang tuntas meningkat menjadi 4 siswa, (3 

siswa melebihi KKM, 1 siswa sesuai KKM) dan diberikan lagi tindakan pada 

siklus II siswa yang tuntas meningkat lagi menjadi 4 siswa. (4 siswa melebihi 

KKM). Kinerja guru pada siklus I pada kategori baik, dan aktivitas siswa sikus I 

pada kategori baik. Setelah diberikan tindakan perbaikan pada siklus I, maka pada 

siklus II terjadi peningkatan aktivitas guru dan siswa. Siklus II aktivitas guru dan 

siswa meningkat menjadi kategori sangat baik. Hasil penelitian ini menjawab dari 

indikator aktivitas guru dan siswa yang telah disusun, yaitu dengan menggunakan 

metode pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran IPAdapat 

meningkatkan kemampuan menyebut nama-nama organ unggas bagi anak tuna 

rungu  kelas VII SLB Negeri Jepon Kabupaten Blora dan sebagai tolok ukur 

keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini apabila seluruh siswa 

nilainya mencapai KKM ≥70, dan hal tersebut terbukti dengan nilai atau hasil 

belajar yang didapat siswa pada siklus II yaitu hasil belajar siswa tuntas 

semua.Penyempurnaan atau perbaikan dari tindakan tiap siklus.Tahap refleksi 

peneliti mengkaji dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang 

telah dilakukan. Hasil refleksi digunakan sebagai dasar perbaikan tindakan pada 

siklus berikutnya.Kegiatan refleksi  dilakukan untuk mengetahui manfaat dari 
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tindakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajarandiscovery 

learningdalam pembelajaran IPA. Kegiatan refleksi ini juga dimaksudkan untuk 

mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan tindakan pembelajaran 

yang dilakukan.Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui observasi 

aktivitas guru pada siklus I pertemuan I diketahui indikator yang memperoleh skor 

2 sebanyak 4 item, indikator dengan skor 3 sebanyak 21 item, indikator dengan 

jumlah skor 4 sebanyak 52. Pada siklus I pertemuan II tidak ada aktivitas guru 

yang mendapat skor 2, indikator yang memperoleh skor 3 sebanyak 15 item, dan 

indikator yang 4 sebanyak 112 item.Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan 

siklus 1 aspek yang mengalami peningkatan adalah aspek guru dalam 

menggunakan metode pembelajarandiscovery learning.Dalam metode ini guru 

mampu membangkitkan rasa penasaran siswa,guru memberi kesempatan siswa 

untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, dan siswa telah mampu membuat 

kesimpulan. 

Perbandingan Keseluruhan Hasil Belajar (Sebelum Tindakan, Siklus 1 

dengan Siklus II). Membandingkan keseluruhan hasil belajar baik sebelum 

tindakan, siklus I maupun siklus II dimaksudkan untuk melihat perkembangan 

ketuntasan belajar. Berikut ini adalah tabel perbandingan ketuntasan belajar siswa 

sebelum tindakan, siklus I dan siklus II. 

Tabel 4 : Perbandingan Hasil Belajar Siswa 

N Hasil Belajar 
Tuntas Belum Tuntas 

Jumlah Siswa 

1 Pra Siklus - 4 

2 Siklus I 4 - 

3 Siklus II 4 - 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa sebelum tindakan,tidak ada siswa 

yang tuntas. Setelah diberikan tindakan pada siklus I, siswa yang tuntas meningkat 

menjadi 4 siswa. (1 siswa sesuai KKM) Setelah diberikan lagi tindakan siklus II, 

siswa yang tuntas meningkat menjadi 4 siswa. (tuntas melebihi KKM). Hasil ini 

dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan hasil belajar IPA melalui metode 

pembelajarandiscovery learning kelas VII semester II tahun pelajaran 2017/2018 

SLB Negeri Jepon Kabupaten Blora terbukti berhasil. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Berdasarkn pada tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar pada materi nama-nama organ unggas setelah di berikan 

tindakan penerapan model pembelajaran discovery learning pada siswa Kelas VII 

Tuna Rungu Wicara SLBN Jepon Blora semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Memeroleh hasil belajar siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Siswa menjadi lebih aktif, karena guru memberi kesempatan yang seluas-luasnya 

dalam menemukan sendiri atas pertanyaan maupun masalah yang diberikan. 

Suasana dan segala sesuatu yang diperoleh dari temuannya sendiri  mempengaruhi 
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kemampuan siswa dalam memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru, 

sehingga hasil belajar IPA yang diperoleh siswa mengalami peningkatan. 

 

Saran 

Berdasarkan pada simpulan penelitian ini, maka saran penelitian iniadalah 

sebagai berikut: (1) Pelaksanaan model pembelajaran discovery learning pada 

siswa Kelas VII Tuna Rungu WicaraSLBN Jepon Blora semester 1 Tahun 

Pelajaran 2017/2018. dilaksanakan dalam rangka meningkatkan hasil belajar dan 

kinerja guru. (2) Model pembelajaran discovery learning pada siswa Kelas VII 

Tuna Rungu WicaraSLBN Jepon Blora semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018, 

dapat dilaksanakan dengan perencanaan dan dilaksanakan dengan efektif. 
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