
6 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hakikat IPA 

IPA didefinisikan sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun 

secara alam. Perkembangan IPA tidak hanya ditandai dengan adanya fakta, 

tetapi juga oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Metode ilmiah dan 

pengamatan ilmiah menekankan pada hakikat IPA. 

Secara rinci hakikat IPA menurut Bridgman (dalam Lestari, 2002: 7) 

adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas; pada dasarnya konsep-konsep IPA selalu dapat dinyatakan dalam 

bentuk angka-angka. 

2. Observasi dan eksperimen; merupakan salah satu cara untuk dapat 

memahami konsep-konsep IPA secara tepat dan dapat diuji kebenarannya. 

3. Ramalan (prediksi); merupakan salah satu asumsi penting dalam IPA 

bahwa misteri alam raya ini dapat dipahami dan memiliki keteraturan. 

Dengan asumsi tersebut lewat pengukuran yang teliti maka berbagai 

peristiwa alam yang akan terjadi dapat diprediksikan secara tepat. 

4. Progresif dan komunikatif; artinya IPA itu selalu berkembang ke arah 

yang lebih sempurna dan penemuan-penemuan yang ada merupakan 

kelanjutan dari penemuan sebelumnya. 

Proses; tahapan-tahapan yang dilalui dan itu dilakukan dengan 

menggunakan metode ilmiah dalam rangkan menemukan suatu 

kebernaran. 

5. Universalitas; kebenaran yang ditemukan senantiasa berlaku secara umum.  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA merupakan 

bagian dari IPA, dimana konsep-konsepnya diperoleh melalui suatu proses 

dengan menggunakan  metode ilmiah dan diawali dengan sikap ilmiah 

kemudian diperoleh hasil (produk). 
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Proses dalam pengertian disini merupakan interaksi semua komponen 

atau unsur yang terdapat dalam belajar mengajar yang satu sama lainnya 

saling berhubungan (inter independent) dalam ikatan untuk mencapai tujuan 

(Usman, 2000: 5). 

Belajar diartikan sebagai proses perubahan tingka laku pada diri 

individu berkat adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hal 

ini sesuai dengan yang diutarakan Burton bahwa seseorang setelah 

mengalami proses belajar akan mengalami perubahan tingkah laku, baik 

aspek pengetahuannya, keterampilannya, maupun aspek sikapnya. Misalnya 

dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti. (dalam 

Usman, 2000: 5). 

Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan 

tanggungjawab moral yang cukup berat. Mengajar pada prinsipnya 

membimbing siswa dalam kegiatan suatu usaha mengorganisasi lingkungan 

dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang 

menimbulkan proses belajar. 

Proses belajar mengajar merupakan suatu inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegangn peran utama. Proses 

belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian 

perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau 

hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses belajar mengajar (Usman, 2000: 4). 

Sedangkan menurut buku Pedoman Guru Pendidikan Agama Islam, 

proses belajar mengajar dapat mengandung dua pengertian, yaitu rentetan 

kegiatan perencanaan oleh guru, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi 

program tindak lanjut (dalam Suryabrata, 1997: 18). 

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses belajar 

mengajar IPA meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang 
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berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu 

pengajaran IPA. 

 

Ruang lingkup bahan kajian 

Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI dituangkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Ruang lingkup IPA 

meliputi aspek-aspek berikut. 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan 

dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan 

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas 

3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana 

4. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda 

langit lainnya. 

Ilmu Pengetahuan Alam (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. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.  

Di tingkat SD/MI diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas 

(Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada 

pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui 

penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap 

ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. 

Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian 
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pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah, sehingga peserta didik dapat 

menemukan sesuatu (pembelajaran menemukan/discovery). 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI 

merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta 

didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan 

pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta 

didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan 

sendiri yang difasilitasi oleh guru. 

Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar  IPA untuk kelas VI 

Semester I disajikan secara rinci dalam tabel 2.1. berikut ini. 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar  IPA 

Kelas VI Semester I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Makhluk Hidup dan Proses 

Kehidupan 

1. Memahami hubungan 

antara ciri-ciri makhluk 

hidup dengan lingkungan 

tempat hidupnya 
 

1.1 Mendeskripsikan hubungan antara 

ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan 

(kelelawar, cicak, bebek) dan 

lingkungan hidupnya 

1.2 Mendeskripsikan hubungan antara 

ciri-ciri khusus yang dimiliki 

tumbuhan (kaktus, tumbuhan 

pemakan serangga) dengan 

lingkungan hidupnya 

2. Memahami cara 

perkembangbiakan 

makhluk hidup 

2.1 Mendeskripsikan perkembangan dan 

pertumbuhan manusia dari bayi 

sampai lanjut usia 

2.2 Mendeskripsikan ciri-ciri 

perkembangan fisik anak laki-laki dan 

perempuan 

2.3 Mengindentifikasi cara 

perkembangbiakan tumbuhan dan 

hewan 

2.4 Mengidentifikasi cara 

perkembangbiakan manusia 

3. Memahami pengaruh 

kegiatan manusia 

terhadap keseimbangan 

lingkungan 
 

3.1 Mengidentifikasi kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhi 

keseimbangan alam (ekosistem) 

3.2 Mengidentifikasi bagian tumbuhan 

yang sering dimanfaatkan manusia 

yang mengarah pada 

ketidakseimbangan lingkungan 
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3.3 Mengidentifikasi bagian tubuh hewan 

yang sering dimanfaatkan manusia 

yang mengarah pada 

ketidakseimbangan lingkungan 
 

4. Memahami pentingnya 

pelestarian jenis 

makhluk hidup untuk 

mencegah kepunahan 

4.1 Mengidentifikasi jenis hewan dan 

tumbuhan yang mendekati kepunahan 

4.2 Mendeskripsikan pentingnya 

pelestarian jenis makhluk hidup untuk 

perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Alam dan kehidupan masyarakat 

Benda dan Sifatnya 

5. Memahami saling 

hubungan antara suhu, 

sifat hantaran, dan 

kegunaan benda 

5.1 Membandingkan sifat kemampuan 

menghantarkan panas dari berbagai 

benda 

5.2 Menjelaskan alasan pemilihan benda 

dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan kemampuan 

menghantarkan panas 

6. Memahami factor 

penyebab perubahan 

benda 
 

6.1 Menjelaskan faktor-faktor penyebab 

perubahan benda (pelapukan, 

perkaratan, pembusukan) melalui 

pengamatan 

6.2 Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menentukan pemilihan benda/bahan 

untuk tujuan tertentu (karet, logam, 

kayu, plastik) dalam kehidupan 

sehari-hari 
 

Pada ruang lingkup materi IPA kelas VI semester I ini, peneliti 

mengangkat standar kompetensi “memahami saling hubungan antara suhu, 

sifat hantaran, dan kegunaan benda” dengan kompetensi dasar 

“membandingkan sifat kemampuan menghantarkan panas dari berbagai 

benda” sebagai materi pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas yang 

dilakukan oleh peneliti. 

 

2.2 Prestasi Belajar 

Djuwariyah (2008:37) menjelaskan bahwa prestasi belajar di bidang 

pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi 

faktor kognitif, afektif dan psikomotor setelah mengikuti proses pembelajaran 

yang diukur dengan menggunakan instrumen tes atau instrumen yang 
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relevan. Adapun Winkel (1996:226) mengemukakan bahwa prestasi belajar 

merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Sedangkan 

menurut Shofiana (2008 : 34) mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah 

usaha maksimal yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-

usaha belajar. Jadi prestasi belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian 

usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat 

yang menceritakan hasil yang sudah dicapai  oleh  setiap  anak  pada  periode  

tertentu.   

Prestasi belajar merupakan hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang 

meliputi faktor kognitif, afektif dan psikomotor setelah mengikuti proses 

pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes yang relevan. 

Prestasi belajar adalah pernyataan khusus tentang apa yang akan diketahui dan 

dapat dilakukan oleh siswa, sebagai hasil kegiatan belajar, biasanya berupa 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap (knowledge, skill or attitude) (Louis 

dalam Slameto, 2006) atau pencapaian kompetensi siswa (Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 

X pasal 63). 

Selanjutnya, pengertian prestasi belajar dapat dipersempit sebagai kualitas dan 

kuantitas pekerjaan siswa, yang dipakai untuk menghitung rata-rata tingkat 

pencapaian keseluruhan mata pelajaran, dalam satu semester atau satu tahun 

ajaran. Slameto (2006) memberi batasan tentang prestasi belajar (achievement) 

sebagai hasil pengukuran tentang apa yang diketahui atau yang dapat dilakukan 

oleh seseorang, setelah belajar. Pengukuran yang dimaksud adalah sebagai alat 

yang dipakai untuk menyediakan balikan bagi siswa dan pihak lainnya, untuk 

menentukan posisi siswa dalam hubungannya dengan tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Prestasi belajar mempunyai dua peranan penting bagi  siswa dan guru, yaitu 

sebagai pencerminan keberhasilan mengajar bagi seorang guru dan 

penceminan kemampuan siswa dalam penguasan materi baik pengetahuan, 

sikap, maupun keterampilan. Peran itulah yang mendasari penulis memilih 

prestasi belajar sebagai variabel terikat pada penelitian ini.  
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Kajian prestasi belajar yang lain mengadopsi dari Slameto (2002) 

Sukmadinata (2005) dan Benjamin S Bloom (2003) mengklasifikasi prestasi 

belajar menjadi tiga ranah, yaitu: 1) Ranah kognitif yang berkaitan dengan 

hasil belajar intektual, 2) Ranah Afektif yang berkaitan dengan sikap, dan 3) 

Ranah psikomotorik yang berkenaan dengan keterampilan dan kemampuan 

bertindak.  

Dengan pemahaman yang demikian maka dapat dirumuskan bahwa prestasi 

belajar siswa adalah performance dan kompetensinya dalam mata pelajaran 

setelah mempelajari materi untuk mencapai tujuan pengajaran dalan satu 

satuan waktu yang biasa berupa semester, atau tahun pelajaran. Performance 

dan kompetensi tersebut meliputi:  

1. Ranah kognitif seperti informasi atau pengetahuan /knowledge, konsep dan 

prinsip (understanding), pemecahan masalah dan kreativitas,  

2. Ranah psikomotorik/ skill, dan  

3. Ranah afektif seperti perasaan, sikap, nilai dan integritas pribadi (Slameto 

2002). 

Prestasi belajar dapat diukur melalui tes yang sering dikenal dengan tes 

prestasi belajar. Soetjipto (2004: 8) mengemukakan tentang tes prestasi 

belajar bila dilihat dari tujuannya yaitu mengungkap keberhasilan sesorang 

dalam belajar. Testing pada hakikatnya menggali informasi yang dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tes prestasi belajar berupa 

tes yang disusun secara terrencana untuk mengungkap performasi maksimal 

subyek dalam menguasai bahan-bahan atau materi yang telah diajarkan. 

Dalam kegiatan pendidikan formal tes prestasi belajar dapat berbentuk 

ulangan harian, tes formatif, tes sumatif, dan bahkan ebtanas. Dalam proses 

belajar tentu ada yang berhasil, sukses dan tidak mengalami kesulitan untuk 

mencapai tujuan, ada yang gagal dan mengalami hambatan untuk mencapai 

tujuan. Ukuran keberhasilan dalam proses belajar diberikan istilah prestasi 

belajar.  
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Prestasi belajar siswa dapat diketahui dari penilaian yang dilakukan oleh 

guru. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 

Penilaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

didasarkan pada prinsip-prinsip sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka,  

menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan 

akuntabel. 

Teknik dan Instrumen Penilaian. 

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik 

penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, 

dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. 

3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran 

berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran. 

4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk 

tugas rumah dan/atau proyek. 

5.  Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi 

persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang 

dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan 

bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan 

bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf 

perkembangan peserta didik. 

6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk 

ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan 

bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. 

 

2.3 Pendekatan Pembelajaran Penemuan (Discovery) 

2.3.1 Pengertian Pembelajaran Penemuan 

Discovery dalam bahasa Indonesia berarti penemuan. Menurut 

pendapat Sund (1975), yang dikutip Suryobroto. B (2002: 193) 
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dinyatakan bahwa pendekatan discovery adalah proses mental dimana 

siswa mengasimilasikan sesuatu konsep atau sesuatu prinsip. Proses 

mental tersebut misalnya: mengamati, menggolong-golongkan, 

membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan 

sebagainya. Yang dimaksud konsep misalnya : segi tiga, demokrasi, 

panas, energi, dan sebagainya. Sedangkan prinsip misalnya : logam 

apabila dipanasi mengembang, lingkungan berpengaruh terhadap 

kehidupan organisme, dan sebagainya. Sedangkan pendapat Gagne dan 

Berliner ( 1984 ) yang dikutip Moedjiono dan Moh. Dimyati ( 1991 : 

490 ) dinyatakan bahwa pendekatan discovery adalah  pendekatan 

dimana para siswa memerlukan penemuan konsep, prinsip dan 

pemecahan masalah untuk menjadi miliknya lebih dari pada sekedar 

menerimanya atau mendapatkannya dari seorang guru atau sebuah 

buku. 

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

discovery sengaja dirancang untuk meningkatkan keaktifan siswa yang 

lebih besar, berorientasi pada proses, untuk menemukan sendiri 

informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan instruksional. Dengan 

demikian pendekatan discovery berorientasi pada proses dan hasil 

secara bersama-sama. 

 

2.3.2 Tujuan Penggunaan Pendekatan Penemuan 

Pendekatan penemuan sebagai pendekatan belajar-mengajar 

yang memberikan peluang diperhatikannya proses dan hasil kegiatan 

belajar siswa digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar dengan 

tujuan: 1) Meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam 

memperoleh dan memproses perolehan belajar, 2) Mengarahkan para 

siswa sebagai pelajar seumur hidup, 3) Mengurangi ketergantungan 

kepada guru sebagai satu-satunya sumber informasi yang diperlukan 

oleh siswa, 4) Melatih para siswa mengekplorasi atau memanfaatkan 

lingkungannya sebagai sumber informasi yang tidak akan pernah tuntas 
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digali,  5) Mendorong siswa berfikir dan bekerja atas inisiatif sendiri, 6) 

Untuk menimbulkan keinginan siswa sehingga termotivasi dalam 

bekerja sampai mereka menemukan sendiri, 7) Melatih ketrampilan 

memecahkan masalah secara mandiri dan menganalisis serta 

memanipulasi informasi, 8) Untuk memberikan kepuasan intrinsik bagi 

siswa, 9) Untuk mengembangkan kemampuan siswa secara utuh dan 

optimal. 

 

2.3.3. Langkah-langkah Pendekatan Pembelajaran Penemuan  

Langkah-langkah pendekatan pembelajaran penemuan menurut Richard 

Scuhman yang dikutip oleh Suryobroto (2002: 1991) sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi kebutuhan siswa 

2. Pemilihan pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep dan 

generalisasi yang akan dipelajari. 

3. Pemilihan bahan dari masalah atau tugas-tugas yang akan dipelajari. 

4. Membantu memperjelas mengenai tugas atau masalah yang akan 

dipelajari dan peranan masing-masing siswa. 

5. Mempersiapkan tempat dan alat-alat untuk penemuan. 

6. Mengecek pemahaman siswa tentang masalah yang akan dipecahkandan 

tugas-tugasnya dalam pelaksanaan penemuan. 

7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan penemuan 

dengan melakukan kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data. 

8. Membantu siswa dengan informasi/data yang diperlukan oleh siswauntuk 

kelangsungan kerja mereka, bila siswa menghendaki. 

9. Membimbing para siswa menganalisis sendiri dengan pertanyaan, 

pengarahan dan mengidentifikasi proses yang digunakan. 

10. Membesarkan hati dan memuji siswa yang ikut serta dalam proses  

11. Membantu siswa merumuskan kaidah, prinsip, ide generalisasi atau 

konsep berdasarkan hasil penemuannya. 

Gilstrap (1975) mengemukakan langkah-langkah yang harus ditempuh 

untuk melaksanakan pendekatan pembelajaran penemuan sebagai berikut: 
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1. Menilai kebutuhan dan minat siswa sebagai dasar menentukan tujuan 

yang berguna dan realistis untuk pembelajaran dengan penemuan.  

2. Seleksi pendahuluan berdasar kebutuhan dan minat siswa. 

3. Mengatur susunan kelas sedemikian rupa sehingga memudahkan 

terlibatnya arus bebas pikiran siswa dalam belajar dengan penemuan.  

4. Bercakap-cakap dengan siswa untuk membantu menjelaskan peranan.  

5. Menyiapkan situasi yang mengandung masalah yang minta dipecahkan.  

6. Mengecek pengertian siswa tentang masalah yang digunakan untuk 

merangsang belajar dengan penemuan.  

7. Menambah berbagai alat peraga untuk pelaksanaan penemuan.  

8. Memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif mengumpulkan data  

9. Mempersilahkan siswa mengumpulkan dan mengatur data sesuai dengan 

kecepatannya sendiri, sehinga memperoleh tilikan umum.  

10. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melanjutkan pengalaman 

belajarnya walaupun sebagian atas tanggung jawabnya sendiri.  

11. Memberi jawaban dengan tepat dan cepat dengan data informasi bila 

ditanya dan kalau ternyata dibutuhkan siswa kelangsungan kegiatannya.  

12. Memimpin analisisnya melalui percakapan dan eksplorasinya sendiri 

dengan pertanyaan yang mengarahkan dan mengidentifikasi proses.  

13. Pembelajaran keterampilan belajar, misalnya latihan penyelidikan.  

14. Merangsang interaksi siswa dengan siswa lain misalnya: merundingkan 

strategi penemuan, mendiskusikan, hipotesis, dan data yang terkumpul.  

15. Mengajukan pertanyaan tingkat tingi maupun pertanyaan ingatan.  

16. Membantu jawaban siswa, ide siswa, dan tafsirannya yang berbeda.  

17. Membesarkan siswa memperkuat pertanyaan dengan alasan dan fakta.  

18. Memuji siswa yang sedang giat dalam proses penemuan. 

19. Membantu siswa menulis atau merumuskan prinsip, aturan, ide, 

generalisasi, atau pengertian yang menjadi pusat dari masalah semula 

yang ditemukan melalui strategi penemuan.  
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20. Mengecek apakah siswa menggunakan apa yang telah diketemukannya, 

misalnya pengertian atau teori atau teknik dalam situasi berikutnya; 

situasi dimana siswa bebas menentukan pendekatannya.  

Berdasarkan uraian beberapa pakar maka dalam kegiatan belajar-

mengajar yang menggunakan pendekatan penemuan, guru mempunyai peran 

sebagai berikut : 

1. Guru mengidentifikasi kebutuhan siswa 

2. Guru harus mampu pemilihan pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, 

pengertian konsep dan generalisasi yang akan dipelajari. 

3. Guru memilih bahan dari masalah atau tugas-tugas yang akan dipelajari. 

4. Guru membantu memperjelas mengenai tugas atau masalah yang akan 

dipelajari dan peranan masing-masing siswa. 

5. Guru mempersiapkan tempat dan alat-alat untuk penemuan. 

6. Guru mengecek pemahaman siswa tentang masalah yang akan 

dipecahkandan tugas-tugasnya dalam pelaksanaan penemuan. 

7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan penemuan 

dengan melakukan kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data. 

8. Membantu siswa dengan informasi/data yang diperlukan oleh 

siswauntuk kelangsungan kerja mereka, bila siswa menghendaki. 

9. Membimbing para siswa menganalisis sendiri dengan pertanyaan, 

pengarahan dan mengidentifikasi proses yang digunakan. 

10. Membesarkan hati dan memuji siswa yang ikut serta dalam proses yang 

digunakan. 

11. Membantu siswa merumuskan kaidah, prinsip, ide generalisasi atau 

konsep berdasarkan hasil penemuannya. 

 

2.4. Penelitian Yang Relevan  

Penelitian Tindakan Kelas pendekatan penemuan (discovery) pernah 

dilakukan penelitian oleh Rikananda Puspitasari, dengan  judul upaya 

peningkatan prestasi belajar IPA siswa kelas III melalui penerapan metode 

guided inquiry – discovery (Penelitian Tindakan Kelas). Hasil penelitian 
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tindakan kelas ini dapat disimpulkan : Penerapan metode guided inquiry - 

discovery dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas III SD Negeri 

Karangbangun. Hal ini dilihat dari prosentase kenaikan nilai IPA siswa kelas 

II dari siklus I sampai Siklus III. Pada siklus I siswa yang mendapat nilai 

minimal 60 ada 9 anak atau 47,37%, pada siklus II siswa yang mendapat nilai 

minimal 60 ada 10 anak atau 52,63% dari 19 siswa, dan siklus III siswa yang 

mendapat nilai minimal 60 ada 17 anak atau 89,47% dari 19 anak. Dari siklus 

I kemudian dilaksanakan siklus II prestasi siswa mengalami prosentase 

kenaikan 5,26%; dari siklus II kemudian dilaksanakan siklus III mengalami 

prosentase kenaikan 36,84%. 

 

2.5. Kerangka Berpikir  

Prestasi belajar siswa tidak dapat mencapai optimal, karena dalam 

pembelajaran siswa tidak pernah terlibat. Untuk memahami suatu materi, 

siswa dituntut untuk menghafalkan, sehingga ketika ada permasalahan yang 

menuntut kreatifitas siswa, siswa tidak dapat menjawab, karena pola berfikir 

siswa yang dikembangkan hanya mencapai tingkat kognitif pengetahuan dan 

pemahamamn saja, yang menuntut taraf berfikir tingkat rendah.  

Kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlama-lama, sehingga pembelajaran 

yang berlangsung harus diubah. Perlu ada inovasi dalam pembelajaran yang 

dapat mendorong naiknya prestasi belajar siswa. Salah satu upaya yang dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa dengan optimal adalah melalui 

pendekatan pembelajaran penemuan. Pendekatan pembelajaran penemuan 

adalah suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses 

kegiatan mental melalui tukar pendapat, dengan diskusi, seminar, membaca 

sendiri dan mencoba sendiri. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pendekatan pembelajaran penemuan adalah: 

1. Menilai kebutuhan dan minat siswa  

2. Seleksi kebutuhan dan minat siswa  

3. Mengatur susunan kelas  

4. Bercakap-cakap dengan siswa untuk membantu menjelaskan peranan.  
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5. Menyiapkan situasi yang mengandung masalah yang minta dipecahkan.  

6. Mengecek pengertian siswa tentang masalah yang digunakan  

7. Menambah berbagai alat peraga  

8. Memberi kesempatan siswa untuk mengumpulkan data 

9. Memberi kesempatan siswa untuk melanjutkan pengalaman belajarnya  

10. Memberi jawaban dengan tepat dan cepat dengan data informasi  

11. Memimpin analisisnya  

12. Pembelajaran keterampilan belajar, misalnya latihan penyelidikan.  

13. Merangsang interaksi siswa dengan siswa lain  

14. Mengajukan pertanyaan tingkat tingi maupun pertanyaan ingatan.  

15. Bersikap membantu jawaban siswa,  

16. Membesarkan siswa untuk memperkuat pertanyaan  

17. Memuji siswa yang sedang giat dalam proses penemuan,  

18. Membantu siswa menulis prinsip, aturan, ide, generalisasi, atau 

pengertian yang menjadi pusat dari masalah yang ditemukan  

19. Mengecek apakah siswa menggunakan apa yang telah diketemukannya, 

misalnya pengertian atau teori atau teknik dalam situasi berikutnya. 

Dengan melibatkan siswa dalam pembelajaran diharapkan prestasi 

belajar siswa meningkat dan mencapai optimal.Secara rinci, penjelasan 

kerangka berfikir tentang penggunaan pendekatan pembelajaran penemuan 

dan prestasi belajar IPA disajikan dalam gambar 2.1 berikut ini. 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Berpikir tentang  

Hubungan Antara Penggunaan Pendekatan Pembelajaran Penemuan  

dan Prestasi Belajar IPA 
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2.6. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah melalui 

pendekatan pembelajaran penemuan diduga dapat meningkatkan prestasi 

belajar IPA bagi siswa kelas VI SDN Tambahmulyo 02 Kecamatan Gabus 

Kabupaten Pati Semester I Tahun 2011/2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


