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Dari hasil observasi yang di lakukan peneliti terhadap siswa kelas IV, 

kurang nya sikap peduli, tanggung  jawab, percaya diri siswa dan hasil belajar. 

Dilihat dari hasil belajar siswa dari 31 siswa hanya 10 orang atau 32,25%   yang 

tuntas sedangkan  21 atau 67,75% siswa yang belum memenuhi KKM dan sikap 

siswa tidak mendapat perhatian dari guru. Karena guru di dalam proses 

pembelajaran hanya menekankan pada kemampuan kognitif saja, sedangkan 

kemampuan afektif dan pisikomotor  tidak menjadi perhatian guru dalam proses 

pembelajaran dan kurang melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran, di 

dalam pembelajaran mungkin belum banyak menggunakan model, pembelajaran 

yang di berikan kurang menarik dan kurang bermakna, kurang nya pemberian 

motivasi, kurang medukungnya media pembelajaran, dan tidak ada nya 

pemberian  apersepsi kepada siswa.  

Secara umum  penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa melalui model Discovery Learning terhadap siswa kelas IV. Dari 

permasalahan yang ada di siswa kelas IV, maka diperlukan adanya suatu 

tindakan atau perubahan di dalam sistem belajar dan pembelajaran, maka 

tindakan yang dilakukan peneliti untuk meningkatakan sikap peduli, tanggung 

jawab, percaya diri dan hasil belajar siswa pada pembelajaran, Subtema II 

Pemanpaatan Kekayaan Alam di Indonesia dengan menggunakan model 

Discovery Learning. Discovery Learning yaitu berbasis penemuan. Metode 

mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga siswa 

memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya tidak melalui 

pemberitahuan, namun ditemukannya sendiri. 

 Hasil analisis data  dengan menggunakan model Discovery Learning 

dalam proses pembelajaran, yang dilakukan sebanyak III siklus yang setiap siklus 

menunjukkan perubahan. Rata-rata nilai  sikap siklus I 60%, rata-rata nilai siklus 

II 82% dan rata-rata siklus III 96%. Hasil rata-rata nilai keterampilan siklus I 

71%, siklus II 81,25% dan siklus III 94%. Hasil belajar  Pre-test dan Post-Tes 

siswa siklus I 25,81%, siklus II 80% dan siklus III 90%. Di lihat dari hasil setiap 

siklus,di atas membuktikan bahwa penggunaan model Discovery Learning dalam 

pembelajaran, Pemanpaatan Kekayaan Alam di Indonesia dapat meningkatkan 

perubahan sikap, keteramplan dan hasil belajar siswa. 
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