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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman konsep siswa yang 
mempengaruhi hasil belajar siswa. Penyebabnya adalah kemampuan awal siswa yang 
belum mencukupi sehingga terdapat kesulitan dalam proses memahami materi yang 
diajarkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diterapkan pembelajaran 
Discovery Based Learning dengan bantuan LKS digital. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui apakah setelah menerapkan model pembelajaran Discovery Based 
Learning dengan bantuan LKS digital bisa meningkatkan pemahaman konsep siswa 
pada materi fluida dinamik. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga 
siklus, masing-masing dari siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi/evaluasi, dan refleksi. Jenis data dalam penelitian ini 
adalah data kualitatif yang diperoleh melalui pengamatan terhadap aktivitas siswa dan 
pelaksanaan pembelajaran guru melalui lembar observasi serta dalam memperoleh 
data kuantitatif melalui penilaian hasil belajar siswa yaitu dengan melaksanakan tes 
formatif pada setiap akhir siklus. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman konsep 
siswa yang ditandai dengan peningkatan aktivitas siswa serta hasil belajar siswa pada 
tiap siklus. Peningkatan nilai rata-rata persentase aktivitas dan hasil belajar siswa 
pada siklus I, rata-rata persentase aktivitas siswa adalah 34,65% dan nilai rata-rata 
hasil belajar 39,56 dengan jumlah siswa yang berhasil sebanyak 9 siswa (23,68%). 
Pada siklus II rata-rata persentase aktivitas siswa meningkat menjadi 62,94% dan 
nilai rata-rata hasil belajar 60,12 dengan jumlah siswa yang berhasil sebanyak 15 
siswa (39,47%). Pada siklus III rata-rata persentase aktivitas siswa meningkat 
menjadi 76,97% dan nilai rata-rata hasil belajar 80,79 dengan jumlah siswa yang 
berhasil sebanyak 28 siswa (73,68%). 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa 
dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Based Learning dengan 
bantuan LKS digital dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas XI SMAN 
11 Kota Jambi. 


