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BAB I   

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Permendiknas RI No.41 tahun 2007 tentang Standar Proses, 

Standar proses adalah standar pelaksanaan pembelajaran pada satuan pelaksanaan 

pembelajaran satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi kelulusan. Dalam 

proses pembelajaran pada setiap satuan pendidian dasar dan menengah harus 

interatif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif. (http://afa-belajar.Blogspot.co.id/2012/2011/permendiknas-

no-41-tahun-2007-tentang.html?m=1) 

Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan dasar dan menengah diseluruh indonesia. Standar proses berlaku untuk 

jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket 

maupun  pada sistem kredit semester. 

Dalam perkembangan pendidikan di era globalisasi, manusia memiliki 

banyak tuntutan. Globalisasi adalah peristiwa dimana mana manusia mempunyai 

peran yang sangat penting didalamnya. Manusia sebagai lakon, untuk bersaing 

ketat untuk memperbaiki hidupnya. Peningkatan kualitas hidup maka harus di 

iringi dengan meningkatnya sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya 

manusia dimulai dari peningkatan mutu pendidikan. 

Dalam peningkatan mutu pendidikan, pembelajaran harus dilakukan 

adanya hubungan timbal balik antara guru terhadap siswa dan siswa terhadap 

siswa yang lainnya. Cara penyampain guru harus jelas dan menarik, sehingga 

siswa benar-benar menyerap materi yang disampaikan. Guru harus memberi 

motivasi terhadap siswanya, sehingga siswa termotivasi dan semngat dalam 

belajar. 

Seorang guru diharapkan merencanakan pembelajaran yang akan 

disampaikan dengan baik dan matang, yaitu menggunakan suatu Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan SK dan KD serta menggunakan 

standar proses. Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif ikut mendorong 
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proses pembelajaran berjalan dengan maksimal disertai tercapainya tujuan 

pemebelajaran sesuai dengan KD yang di gunakan. 

Metode pemebelajaran hendaknya didesain dengan sangat baik sehingga 

suasana menjadi kondusif, dan  siswa dilibatkan secara langsung. Hal ini 

bertujuan untuk mendorong minat belajar siswa dalam belajar, berguna untuk 

menentukan hasil beljar secara langsung dan terlihat hasil belajarnya. 

Skenario atau rencana pemebelajaran diharapkan menarik minat belajar 

siswa, maka dari itu pemebelajaran harus dibuat semenarik mungkin dan 

membuat siswa aktif dalam proses pemelajaran tersebut, sehingga siswa secara 

langsung mengerti inti dari pelajaran tersebut. Sementara kenyataan di lapangan, 

pada mayoritas SD masih jauh dari yang dimaksudkan. Sedangkan dalam 

pelaksnaan KBM belum menunjukkan kemaksimalan yang sangat berarti. Selain 

itu, fasilitas pembelajaran IPA seperti media dan alat peraga jauh dari memadai. 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) ialah  ilmu pengetahuan tentang alam atau 

ilmu yang  mempelajari  peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Sehingga IPA 

bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, atau 

konsep-konsep saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan yang 

melibatkan keaktifan siswa. IPA juga merupakan suatu pengetahuan tentang alam 

semesta yang bertumpu pada data yang dikumpulkan melalui percobaan dan 

pengamatan.  

Pembelajaran IPA hendaknya dapat disesuaikan dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan siswa SD yang berada pada masa operasional 

konkrit. Anak sudah mempunyi kecakapan berpikir logis, namun hanya dengan 

benda-benda konkrit. Oleh karena itu proses pembelajaran IPA dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada siswa, agar siswa dapat menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. 

Sekarang di Indonesia sudah mengalami perubahan paradigma belajar dari 

teacher centered  menjadi  student centered. Namun guru cenderung mengajarkan 

IPA secara teoretis dan konsepnya saja. Konsep-konsep yang abstrak membuat 

kebingungan dalam diri siswa, sehingga siswa menganggap IPA adalah pelajaran 

hafalan. Guru terkadang tidak sadar menyampaikan materi secara verbalisme. Hal 
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ini terjadi jika guru terlalu banyak menggunakan kata-kata, memberikan contoh-

contoh dan ilustrasi. Jika situasi ini terus terjadi maka dapat merusak konsentrasi 

siswa. Akibatnya siswa akan cepat bosan dalam proses pembelajaran. 

 Berdasarkan observasi diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran di SDN 

Bringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Semester 2 Tahun Pelajaran 

2015/2016 melalui model pembelajaran yang bervariasi masih kurang dan 

cenderung hanya menggunakan model yang konvensional pada setiap 

pembelajaran yang dilakukan. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya 

pemahaman tentang model-model pembelajaran yang ada, padahal penguasaan ini 

sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan 

kurikulum berbasis kompetensi. Untuk itu guru perlu meningkatkan mutu 

pembelajarannya, dimulai dengan rancangan pembelajaran yang baik dengan 

memperhatikan tujuan, karakteristik siswa, materi yang diajarkan, dan sumber 

belajar yang tersedia. Kenyataannya masih banyak ditemui proses pembelajaran 

yang kurang berkualitas, tidak efisien dan kurang mempunyai daya tarik, bahkan 

cenderung membosankan, sehingga hasil belajar yang dicapai tidak optimal. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil belajar IPA tentang “Sifat-sifat Cahaya” siswa kelas 5 

di SDN Bringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2015/2016  yang berjumlah 24 siswa. KKM yang ditentukan adalah  66, 

sedangkan siswa yang di atas KKM hanya 11 siswa, sedangkan siswa yang di 

bawah KKM 13. Maka  tujuan pembelajaran yang diinginkan belum tercapai.  

 Discovery learning adalah menemukan konsep melalui serangkaian data 

atau informasi yang diperoleh melalui serangkaian data atau informasi yang 

diperoleh melalui penegamatan atau percobaan. Discovery learning ini dinilai 

lebih dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah karena 

siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan belajar mengajar dan siswa akan lebih 

senang atau tidak jenuh untuk meningkatkan minat belajarnya. Berdasarkan uraian 

diatas, maka peneliti menerapkan metode pembelajaran discovery learning untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi “Sifat-sifat 

Cahaya” Siswa kelas 5 di SDN Bringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2015/2016. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka masalah-masalah 

yang dihadapi kelas 5 dalam mata pelajaran IPA antara lain: 

1. Identifikasi kegiatan penemuan belum dilakukan dan masih konvensional. 

2. Identifikasi metode yang digunakan dalam  pembelajaran IPA masih monoton 

dan kurang bervariasi. 

3. Identifikasi hasil belajar masih rendah. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, dapat 

dirumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:  

- Apakah pendekatan discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa kelas 5 SDN Bringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan semester 

2 tahun pelajaran 2015/2016? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Dalam permasalahan yang dibahas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk: 

- Mengetahui apakah peningkatan hasil belajar IPA dapat diupayakan melalui 

pendekatan discovery learning siswa kelas 5 SDN Bringin Kecamatan Godong 

Kabupaten Grobogan semester 2 tahun pelajaran 2015/2016. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini juga memberikan beberapa manfaat bagi sekolah, guru 

dan siswa. 

a. Bagi Guru  

Manfaat bagi guru kelas adalah sebagai tambahan variasi dan alternatif model 

pembelajaran yang dilaksanakan serta memotifasi guru untuk memperbaiki 

kualitas proses pembelajaran melalui pendekatan discovery learning. 
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b. Bagi Siswa  

Manfaat bagi siswa adalah mendapatkan model pembelajaran yang tidak 

monoton sehingga dapat meningkatkan hasil belajar IPA. 

c. Bagi Sekolah 

Manfaat bagi sekolah adalah memberi peningkatan mutu pembelajaran di 

sekolah melalui pendekatan discovery learning dan peningkatan hasil belajar. 


