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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan energi cahaya pada kegiatan melakukan 

percobaan sebelum diterapkannya metode discovery, pengetahuan energi cahaya pada kegiatan 

melakukan percobaan sesudah diterapkannya metode discovery siswa dan ada tidaknya pengaruh 

penggunaan metode discovery terhadap pengetahuan energi cahaya. Jenis penelitiannya menggunakan 

rancangan “one group pretest_posttest design”.  

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan membandingkan nilai yang diperoleh 

siswa dengan KKM 66.5. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai siswa sebelum 

diterapkannya metode discovery berada dibawah KKM maka Ho ditolak dan nilai siswa setelah 

diterapkannya metode discovery berada diatas KKM maka Ho ditolak. Data dianalisis juga dengan 

pairet sampels t test. Berdasarkan taraf signifikan 5% dan df = 35 (N-1). Hasil angka signifikansi (2-

tailed) 0,000 berarti lebih kecil dari taraf signifikani 5% yaitu 0,05 (0,000 < 0,05) dengan demikian Ho 

ditolak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa : (1) Nilai pre test siswa sebelum diterapkannya metode 

discovery tergolong masih rendah , dengan nilai rata-rata 60.2 dibawah nilai KKM dengan tingkat 

ketuntasan 27.8 %. (2) Nilai post test siswa mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 84.6 diatas 

nilai KKM dengan tingkat ketuntasan 97 %.(3) Terdapat pengaruh penggunaan metode discovery 

terhadap penguasaan kemampuan kegiatan melakukan percobaan dalam sub tema macam – macam 

sumber energi terhadap pengetahuan energi cahaya siswa kelas 4 SDN Slumbung

Kata Kunci 

Discovery, Metode Pembelajaran, 

IPA, Hasil Belajar, Materi Sifat-Sifat 

Cahaya   
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I. LATAR BELAKANG 

Dari sekian banyak pendapat dari 

pengertian pendidikan dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pendidikan adalah untuk 

mengembangkan potensi manusia yang 

nantinya akan sangat bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai 

tujuan tersebut diperlukanlah pendidikan 

dan pengajaran dari berbagai disiplin ilmu, 

salah satunya yaitu IPA. 

IPA berhubungan dengan cara mencari 

tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep – konsep, atau prinsip – 

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu 

proses penemuan. Ilmu pengetahuan alam 

merupakan pengetahuan yang berkaitan 

langsung dengan kejadian-kejadian yang ada 

di alam. Oleh karena itu, perlu adanya 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara 

aktif, pemberian pengalaman langsung, dan 

kegiatan praktis untuk mengembangkan 

kompetensi agar siswa mampu menjelajahi 

dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan 

bahwa proses pembelajaran yang berpusat 

pada siswa dan melibatkan siswa secara 

aktif belum sepenuhnya diterapkan karena 

guru masih mendominasi jalannya 

pembelajaran.  

Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka 

diperlukan perhatian khusus yang 

diantaranya perlu adanya metode 

pembelajaran yang dapat membangkitkan 

aktivitas belajar, sehingga akan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

        Solusi dengan penerapan metode 

discovery untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa karena penerapan metode 

ini dapat memberikan kondisi belajar yang 

menyenangkan, meningkatkan keterampilan 

siswa, meningkatkan kreativitas dan 

aktivitas siswa, dan membantu siswa dalam 

memahami materi yang diberikan melalui 

kegiatan percobaan. Dalam hal ini siswa 

yang terlibat langsung dalam proses 

percobaan. Manfaat dari metode ini adalah 

membantu siswa untuk mencari jawaban 

dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau 

data yang benar. 

Sehubungan dengan banyaknya 

penelitian yang sudah dilakukan tentang 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa 

melalui berbagai metode, model, pendekatan 

dan media namun masih sedikit penelitian 

yang mengunakan metode discovery sebagai 

alternatif untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

khususnya sub tema sifat – sifat cahaya. 

Karena jika IPA diajarkan dengan 

pembelajaran yang kurang bervariatif dan 

berpusat pada guru menyebabkan siswa 

merasa bosan dan kurang memiliki kemauan 
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untuk mengikuti pembelajaran. Dengan 

demikian siswa menjadi kurang aktif dalam 

pembelajaran. Sedangkan pembelajaran IPA 

sendiri menuntut suatu pembelajaran proses 

dan pengalaman langsung. Hal tersebut 

mengakibatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa rendah karena siswa tidak terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran untuk 

menemukan suatu konsep yang dipelajari 

yang menyebabkan hasil belajar siswa 

menjadi rendah karena pengetahuan siswa 

terhadap konsep yang dipelajari juga rendah.  

Berdasarkan kenyataan diatas, peneiti 

memutuskan ingin melakukan penelitian 

eksperiman dengan judul “Pengaruh 

Metode Discovery Pada Kegiatan 

Melakukan Percobaan Dalam Sub Tema 

Macam – Macam Sumber Energi 

Terhadap Pengetahuan Energi Cahaya 

Siswa Kelas IV SDN Slumbung”. 

Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengetahuan energi cahaya 

pada kegiatan melakukan percobaan 

sebelum diterapkannya metode discovery 

siswa kelas 4 SD Negeri Slumbung  

Kediri ? 

2. Bagaimana pengetahuan energi cahaya 

pada kegiatan melakukan percobaan 

sesudah diterapkannya metode discovery 

siswa kelas 4 SD Negeri Slumbung  

Kediri? 

3. Apakah ada pengaruh penggunaan 

metode discovery terhadap pengetahuan 

energi cahaya siswa kelas 4 SD Negeri 

Slumbung  Kediri? 

Dan hipotesis dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pengetahuan energi cahaya pada 

kegiatan melakukan percobaan 

cenderung lebih rendah ( dibawah KKM 

) sebelum diterapkannya metode 

discovery. 

2. Pengetahuan energi cahaya pada 

kegiatan melakukan percobaan 

mengalami peningkatan ( diatas KKM ) 

sesudah diterapkannya metode 

discovery. 

3. Terdapat pengaruh penggunaan metode  

discovery  terhadap penguasaan 

kemampuan kegiatan melakukan 

percobaan dalam sub tema macam-

macam energi cahaya siswa kelas IV 

SDN Slumbung 

II. METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 

Slumbung Kecamatan Ngadiluwih 

Kabupaten Kediri pada Semester 1 tahun 

ajaran 2014/2015. Dengan sampel 36 siswa 

dari kelas IV A.  

Variabel dalam penelitian ini ada dua 

yaitu Variabel bebas dan Variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

“Penggunaan metode discovery“dan 

Variabel terikat yaitu “ Penguasaan 

kemampuan kegiatan melakukan percobaan 
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dalam sub tema macam – macam sumber 

energi terhadap pengetahuan energi cahaya”.  

Pendekatan yang diganakan adalah 

pendekatan kuantitatif karena data-data yang 

dikumpulkan berupa angka-angka. 

Sedangkan teknik penelitiannya yaitu Pre 

experimental. Desain ini sering dikatakan 

sebagai eksperimen semu karena 

eksperimen jenis ini masih bersifat 

sederhana dan belum menerapkan pola 

kontrol variabel penelitian secara ketat. 

Dengan kata lain penelitian ini belum ada 

pembanding, semua subjek ikut dalam 

penelitian. Dari beberapa pertimbangan 

peneliti menggunakan  kategori one group 

pretest-posttest design.  

Instrumen Penelitian yang dipakai tes 

tertulis berupa pilihan ganda dan soal benar 

salah yang sudah validasi terlebih dahulu 

sebelum digunakan untuk penelitian. 

Validitas instrumen menggunakan 

validasi internal dan validasi external. 

Validitas internal, dilakukan dengan cara 

soal dan perangkat pembelajaran 

divalidasikan kepada para ahli. Sedangkan 

validitas external dilakukan dengan cara 

mengujicobakan tes kepada sampel yang 

diteliti. Butir soal dianalisis dengan 

menggunakan korelasi Product-Moment 

dengan SPSS. Dari analisis yang dilakukan 

untuk 25 soal yang diuji cobakan terdapat 20 

soal yang valid dan reliabel dengan tingkat 

reliabilitas sangat tinggi. 

Teknik Analisis Data dalam 

penelitian ini dilihat dari jenis-jenis 

analisis deskriptif dan analisis 

inferensial. Analisis deskriptif adalah 

dengan cara menghitung presentase 

ketuntasan siswa berdasarkan KKM 

yang telah ditentukan sebelumnya 

(66,5). Analisis inferensial adalah untuk 

melihat bagaimanakah pengaruh semua 

variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. Untuk 

pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan uji t- pairet sampeles t 

test dengan menggunakan aplikasi 

Statistical Peackages for Sosial Sience 

(SPSS) for Windows Versi 16.0. 

Norma Keputusan 

- Jika sign (2-tailed) ≤ 0,05 = signifikan 

sehingga hipotesis diterima.  

- Jika sign (2-tailed) > 0,05 = tidak 

signifikan sehingga hipotesis ditolak 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Data nilai pre test dan post test yang 

didapat setelah dilakukan penelitian sebagai 

berikut : 

               Tabel Diskriptif Statistik 

  
Pre_Test Post_Test 

N Valid 36 36 

Missin
g 

0 0 

Mean 60.1389 84.5833 

Median 60.0000 85.0000 

Mode 55.00 80.00 

Std. Deviation 1.11154E1 7.59464 

Variance 123.552 57.679 

Range 40.00 35.00 

Sum 2165.00 3045.00 
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Jika data diatas disajikan dalam tabel 

Frequency maka hasilnya sebagai berikut : 

Frequency Table 

Pre_Test 

  
Frequen
cy Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 

40 

 

2 

 

5.6 

 

5.6 5.6 

45 3 8.3 8.3 13.9 

50 3 8.3 8.3 22.2 

55 8 22.2 22.2 44.4 

60 7 19.4 19.4 63.9 

65 3 8.3 8.3 72.2 

70 4 11.1 11.1 83.3 

75 3 8.3 8.3 91.7 

80 3 8.3 8.3 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

Apabila tabel diatas digambarkan dalam 

grafik nampak seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

  

Apabila tabel diatas digambarkan 

dalam grafik nampak seperti dibawah ini : 

 

 

Analisis data dalam penelitian ini 

meliputi pengujian normalitas dengan SPSS 

dengan hasil : 

                         Frequency table 
Post_Test 

 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

V

a
l

i

d 

65 1 2.8 2.8 2.8 

75 4 11.1 11.1 13.9 

80 11 30.6 30.6 44.4 

85 8 22.2 22.2 66.7 

90 5 13.9 13.9 80.6 

95 6 16.7 16.7 97.2 

100 1 2.8 2.8 100.0 

Total 36 100.0 100.0  
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Dari rebel uji normalitas di atas 

diketahui bahwa asymp. Sig. (2-tailed) pre 

test diperoleh 0,445 > 0,05 sedangkan post 

test asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,241 > 

0,05 .Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal 

     Dan rangkuman data hasil pengujian 

menggunakan uji t- pairet sampeles t test 

yaitu  

t hitung Df Sig ( 2 tailed) 

-13.042 35 0.000 

 

      Dari hasil perhitungan uji t dengan 

menggunakan paired samples test 

menggunakan taraf signifikansi 5% 

diperoleh df  35 dan sig. (2 tailed) 0,000. 

Karena sig. (2 tailed) = 0.000 < taraf 

signifikansi 0.05 maka artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan.  

Dari semua data yang diperoleh 

bahwa nilai rerata (Pre test )  pada 

pengetahuan energi cahaya sebelum 

diterapkannya metode  Discovery masih 

dibawah KKM jika dibandingkan dengan 

nilai rerata (Post test ) pada pengetahuan 

energi cahaya sesudah diterapkannya 

metode Discovery yang sudah mencapai 

KKM atau diatas KKM. Pada dasarnya Pre 

test diartikan sebagai kegiatan menguji 

tingkatan pengetahuan siswa terhadap 

materi yang akan disampaikan, kegiatan 

pre test ini dilakukan sebelum kegiatan 

pengajaran diberikan. Adapun manfaat 

diadakannya pre test adalah untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa 

mengenai pelajaran yang akan 

disampaikan. Dengan mengetahui 

kemampuan awal siswa ini, guru akan 

dapat menentukan cara penyampaian 

pelajaran yang akan ditempuhnya nanti dan 

post test adalah evaluasi akhir saat materi 

pelajaran pada hari itu telah diberikan 

dengan tujuan untuk mengetahui 

pemahaman siswa mengenai materi yang 

diberikan pada hari itu. Manfaat dari 

diadakannya post test ini adalah untuk 

memperoleh gambaran tentang kemampuan 

yang dicapai setelah penyampaian 

pelajaran. Hasil post test ini dibandingkan 

dengan hasil pre test yang telah dilakukan 

sehingga akan diketahui seberapa jauh evek 

atau pengaruh dari pengajaran yang telah 

dilakukan, disamping sekaligus dapat 

diketahui bagian-bagian mana dari bahan 

pengajaran yang masih belum dipahami 

oleh sebagian besar siswa. Oleh karena itu, 

UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  pre_test post_tes

t 

N 36 36 

Normal 

Parametersa 

Mean 60.1389 84.5833 

Std. 

Deviation 

1.11154E1 7.59464 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .144 .171 

Positive .144 .171 

Negative -.100 -.134 

Kolmogorov-Smirnov Z .863 1.028 

Asymp. Sig. (2-tailed) .445 .241 

a. Test distribution is 

Normal. 
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nilai rerata post test siswa lebih baik 

dibandingkan dengan nilai rerata pre test  

karena telah mendapatkan pengajaran dari 

guru. 

Metode Discovery memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan nilai siswa. 

Sesuai dengan pengertian metode 

Discovery yang dikemukaan oleh 

Mohammad Takdir Ilahi (2012:33), “ 

Discovery strategy merupakan salah satu 

metode yang memungkinkan para anak 

didik terlibat langsung dalam kegiatan 

belajar mengajar, sehingga mampu 

menggunakan proses mentalnya untuk 

menemukan suatu konsep atau teori yang 

sedang dipelajari”. Karena dalam metode 

ini lebih menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung dan menuntut siswa 

untuk melakukan suatu proses secara 

sistematik untuk memecahkan masalah dan 

menemukan konsep atau teori dalam 

pembelajaran suatu konsep. Oleh karena 

itu, siswa dapat lebih aktif, kreatif, kritis 

dan mendapatkan pembelajaran yang 

bermakna. Hal ini sesuai dengan kelebihan 

metode Discovery menurut Mohammad 

Takdir Ilahi (2012:70), “Discovery strategy 

lebih realistis dan mempunyai makna. 

Sebab, para anak didik dapat bekerja 

langsung dengan contoh-contoh nyata”. 

Dengan demikian proses pembelajaran 

sesuai dengan tingkat perkembangan 

kemempuan berfikir siswa SD yang baru 

pada taraf operasional kongkrit. Hal ini 

dibuktikan dari peningkatan hasil belajar 

yang diperoleh siswa yang menunjukkan 

dari rerata 60.2 menjadi 84.6 

Berdasarkan pembahasan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa nilai rerata (Pre 

test ) pada pengetahuan energi cahaya 

sebelum diterapkannya metode  Discovery 

masih dibawah KKM jika dibandingkan 

dengan nilai rerata (Post test ) pada 

pengetahuan energi cahaya sesudah 

diterapkannya metode Discovery yang sudah 

mencapai KKM atau diatas KKM dan 

terdapat pengaruh penggunaan metode 

discovery terhadap penguasaan kemampuan 

kegiatan melakukan percobaan dalam sub 

tema macam – macam sumber energi 

terhadap pengetahuan energi cahaya siswa 

kelas 4 SD Negeri Slumbung. Hal ini 

terbukti dari hasil nilai rerata pre test siswa  

60.2 < 66.5 (KKM) dengan tingkat 

ketuntasan 27.8 % dan nilai rerata post test 

siswa 84.6 > 66.5 (KKM) dengan tingkat 

ketuntasan 97.2 %. Dengan demikian 

metode Discovery memberikan pengaruh 

terhadap pengetahuan siswa. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penguasaan kemampuan siswa kelas IV 

SD Negeri Slumbung Kabupaten Kediri 

pada kegiatan melakukan percobaan 

dalam sub tema macam – macam 
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sumber energi terhadap pengetahuan 

energi cahaya sebelum menggunakan 

metode pembelajaran Discovery 

tergolong masih rendah.  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penguasaan kemampuan siswa kelas IV 

SD Negeri Slumbung Kabupaten Kediri 

pada kegiatan melakukan percobaan 

dalam sub tema macam – macam 

sumber energi terhadap pengetahuan 

energi cahaya sesudah menggunakan 

metode pembelajaran Discovery 

mengalami peningkatan dan mencapai 

KKM.  

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh penggunaan metode 

discovery terhadap penguasaan 

kemampuan kegiatan melakukan 

percobaan dalam sub tema macam – 

macam sumber energi terhadap 

pengetahuan energi cahaya siswa kelas 4 

SD Negeri Slumbung. 
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