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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1   Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran IPA 

Menurut  Nash 1993 (dalam Samatowa 2010:3) “IPA itu adalah  suatu cara 

atau  metode untuk  mengamati alam”.  Sedangkan Menurut Samatowa (2006:2) 

“IPA  membahas tentang gejala-gejala alam  yang  tersusun  secara sistematis 

yang didasarkan  pada  hasil  percobaan dan pengamatan yang  dilakukan oleh 

manusia”. 

Ilmu Pengetahuan Alam  merupakan  ilmu pengetahuan yang mempelajari  

tentang gejala-gejala alam dan fenomena alam.  James Conant  (dalam Samatowa 

2010:1) menyatakan “Sains  sebagai  suatu deretan  konsep serta skema 

konseptual yang berhubungan satu sama lain, dan yang tumbuh sebagai hasil 

eksperimentasi dan observasi, serta berguna untuk diamati dan 

dieksperimentasikan lebih lanjut”.  Selain  itu Winaputra (dalam Samatowa 

2010:3) berpendapat bahwa “IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan 

gejala alam dan  kebendaan yang  sistematis  yang  tersusun  secara teratur, 

berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan 

eksperimen/sistematis (teratur) artinya pengetahuan itu tersusun dalam sistem, 

tidak berdiri sendiri, satu dengan lainnya saling berkaitan, saling menjelaskan 

sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh, sedangkan berlaku 

umum artinya pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau oleh seseorang atau 

beberapa orang dengan cara eksperimentasi yang sama akan memperoleh hasil 

yang sama atau konsisten”.  

Ilmu  Pengetahuan  Alam  merupakan ilmu yang mempelajari  tentang 

alam. Sehingga pembelajaran IPA berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari 

siswa. Dalam  pembelajaran IPA,  siswa diajak  mengamati tentang objek-objek 

lingkungan  alam sekitar. Maka akan membentuk kemampuan berpikir siswa 

dalam menanggapi masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan  pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa IPA 

adalah ilmu pengetahuan yang  mempelajari  tentang alam yang berkaitan erat 
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dengan kehidupan sehari-hari, harus melakukan percobaan dan pengamatan untuk 

mendapat hasil yang akurat. 

Ruang lingkup Mata Pelajaran IPA SD/MI secara garis besar terinci 

menjadi empat klompok yaitu: 

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 alinnya. 

Keempat kelompok bahan kajian IPA SD/MI tercantum dalam Permendinas 

No.22 Tahun 2006. Disajikan secara spiral, artinya setiap bahan kajian disajikan 

disemua tingkat kelas tetapi dengan tingkat kedalaman yang berbeda, semakin 

tinggi tingkatan kelas semakin dalam bahasannya. 
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Secara rinci, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA untuk 

SD/MI kelas 5 semester 2 sebagai berikut: 

Tabel 2.1  

SK dan KD Mata Pelajaran IPA Kelas 5 Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

5. Memahami hubungan antara gaya, 

gerak, dan energi, serta funngsinya. 

5.1 Mendiskripsikan hubungan antara 

gaya, gerak dan energi melalui 

percobaan (gaya gravitasi, gaya 

gesek, gaya magnet) 

5.2 Menjelaskan pesawat sederhana 

yang dapat membuat pekerjaan 

lebih mudah dan lebih cepat. 

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan membuat suatu 

karya atau model 

6.1 Mendiskripsikan sifat-sifat cahaya. 

6.2 membuat suatu karya atau model 

misalnya periskop atau lensa dari 

bahan sederhana dengan 

menerapkan sifat-sifat cahaya. 

7. Memahami perubahan yang terjadi 

di alam dan hubungan dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

7.1 mendiskripsikan prose 

pembentukan tanah karena 

pelapukan. 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

7.3 Mendiskripsikan struktur bumi. 

7.4 Mendiskripsikan proses daur air 

dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. 

7.5 Mendiskripsikan perlunya 

penghematan air. 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia dan 

dampak bagi makhluk hidup dan 

lingkungan. 

7.7 Mengidentifikasi beberapa 

kegiatan manusia yang dapat 

mengubah permukaan bumi 

(pertanian, perkotaan, dsb) 

Sumber: Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tty SI hal 496 

 

Dalam pelaksanaan pembelajran seorang guru perlu membuat rancangan 

pembelajaran. Rancangan pembelajaran tersebut dinamakan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). RPP diatur dalam Standar Proses Permendiknas No.41 

dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikann untuk mencapai 

standar kompetensi kelulusan, sehingga dalam pembelajaran terhadap eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan, penjajakan, 
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penjelajahan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak, terutama 

sumber-sumber alam yang terdapat ditempat itu. Sedangkan elaborasi adalah 

kegiatan penggarapan secara tekun dan cermat. Konfirmasi adalah pembenaran 

pebegasan, dan pengesahan. 

 

2.1.2  Hasil  Belajar 

 Dimyati dan Mudjiono (2002:32) mengemukakan bahwa “ Hasil belajar 

adalah hasil  yang diunjukkan dari suatu interaksi tindakan dan biasanya 

ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru”. Sehingga tes  dijadikan 

sebagai alat ukur hasil belajar.  Menurut  Clark (dalam Sudjana 1989:39) “ Hasil 

belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi  oleh kemampuan siswa dan  30%   

dipengaruhi oleh lingkungan”, maka pencapaian hasil belajar siswa  dapat 

dipengaruhi oleh  kemampuan siswa dan lingkungan. 

 Purwanto (2013:46) mendefinisikan bahwa hasil belajar merupakan 

pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. 

Tujuan pendidikan bersifat ideal, sedangkan hasil belajar bersifat aktual. Hasil 

belajar merupakan realisasi tercapainya tujuan pendidikan, sehingga hasil belajar 

yang diukur sangat tergantung kepada tujuan pendidikannya 

 Menurut M Thobrin (2015:20) hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh pembelajaran setelah mengalami aktivitas belajar setelah 

mengalami aktivitas belajar perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada yang dipelajari oleh pembelajar. Hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa disekolah merupakan tujuan dari kegiatan belajarnya. Suprijono (2009:5-6) 

“hasil belajar adalah pola-pola prbuatan, niali-nilai, penegrtian-pengertian, sikap-

sikap, apresepsi dan keterampilan” 

Berdasarkan pendapat dari  beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah prestasi belajar siswa secara keseluruhan yang menjadi 

indikator kompetensi dan dalam bentuk angka-angka atau skor pembelajaran. 
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2.1.3  Pendekatan Discovery Learning 

Menurut Ridwan (2014:220) discovery learning adalah menemukan 

konsep melalui serangkaian data atau informasi yang diperoleh melalui 

pengamatan atau percobaan, discovery learning merupakan metode pembelajaran 

kognitif yang menuntut guru untuk lebih kreatif menciptakan situasi yang dapat 

membuat peserta didik belajar aktif menemukan pengetahuan sendiri. Sedangkan 

menurut Jrome Bruner, discovery learning “penemuan adalah suatu proses, suatu  

jalan/cara dalam mendekati permasalahan bukannya suatu produk atau item 

pengetahuan tertentu”. Dengan demikian dalam pandangan bruner, belajar dengan 

penemuan adalah belajar untuk menemukan, dimana seorang siswa dihadapkan 

dengan suatu masalah atau situasi yang tampaknya ganjil sehingga siswa dapat 

mencari jalan pemecahan (Markaban,2006:9). Penemuan adalah terjemahan dari 

discovery learning, menurut sund “discovery learning adalah proses mental 

dimana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip”. Proses 

mental tersebut ialah mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, 

membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya 

(Roestiyah, 2001:20) 

Jadi pendekatan discovery learning adalah proses pembelajaran yang 

menekankan siswa untuk belajar menemukan sendiri dalam percoban sesuai 

langkah-langkah yang di berikan. 

Langkah-langkah Pendekatan  Discovery Learning Menurut Ridwan 

(2014:221)  kegiatan discovery learning melalui kegiatan eksperimen dapat 

menambah pengetahuan dan ketrampilan peserta didik secara simultan. Langkah-

langkah pembelajaran discovery learning adalah sebagai berikut: 

1. Guru memaparkan topik yang akan dikaji, tujuan belajar, motivasi, dan 

memberikan penjelasan ringkas. 

2. Guru mengajukan permasalahan atau pertanyaan yang terkait dengan topik atau 

kajian. 

3.  Siswa merumuskan hipotesis dan merancang percobaan atau mempelajari 

tahapan percobaan yang dipaparkan oleh guru, LKS, atau buku. Guru 

membimbing dalam perumusan hipotesis dan merencanakan percobaan. 

4. Guru memfasilitasi kelompok dalam melaksanakan percobaan/investigasi. 

5. Kelompok melakukan percobaan atau pengamatan untuk mengumpulkan data 

yang dibutuhkan menguji hipotesis. 
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6. Kelompok mengorganisasikan dan menganalisis data serta membuat laporan hasil 

percobaan atau pengamatan. 

7. Kelompok memaparkan hasil investigasi (percobaan atau pengamatan) dan 

mengemukakan konsep yang ditentukan. Guru membimbing peserta didik dalam 

mengontruksi konsep berdasarkan hasil investigasi. 

Menurut Markaban (2006:16) agar pelaksanaan model pembelajaran 

penemuan terbimbing atau discovery learning ini berjalan dengan efektif, 

beberapa langkah yang mesti ditempuh oleh guru adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan data 

secukupnya, perumusannya harus jelas, hindari pernyataan yang menimbulkan 

salah tafsir sehingga arah yang ditempuh siswa tidak salah. 

2. Dari data yang diberikan guru, siswa menyusun, memproses, mengorganisir, dan 

menganalisis data tersebut. 

3. Siswa menyusun konjektur (perkiraan) dari hasil analisis yang dilakukan. 

4. Konjektur (perkiraan) yang telah dibuat siswa tersebut diatas diperiksa oleh guru. 

5. Apanbila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur tersebut, maka 

verbalisasi konjektur diserahkan kepada siswa 

6. Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru menyediakan soal 

latihan atau soal untuk memeriksa apakah hasil penemuan itu benar. 

Menurut Roestiyah, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan dengan 

discovery  learning adalaha: 

1. Stimulation : guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan atau 

menyuruh anak didik membaca atau mendengarkan uraian yang membuat 

persoalan. 

2. Problem Statement: memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengidentifikasi berbagai persoalan. 

3. Data Collection: pengumpulan berbagai informasi yang relevan. 

4. Data Prossesing: pengolahan, penngklasifikasian data pada kepercayaan 

tertentu. 

5. Verification: pembuktian dari hipotesis atau pernyataan yang telah ada. 

6. Generalizatio: berdasarkan hasil verifikasi, siswa menarik kesimpulan. 

 

Jadi langkah-langkah pendekatan discovery learning  adalah: 

1. menetapkan topik pembelajaran. 

2. Menyimak langkah-langakah pembelajaran dalam melakukan praktik. 

3. Merumuskan hipotesis. 

4. Merencanakan Praktik. 

5. Melakukan praktik. 

6. Menganalisis. 

7. Membuat laporan praktik. 
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8. Menyimpulkan hasil praktik yang telah dilakukan. 

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Fransiskus Redi (2012) telah melakukan penelitian dengan judul 

“pengaruh penggunaan model pembelajaran penemuan terbimbing (guided 

discovery) terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran matematika kelas III SDN 

Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester II Tahun Ajaran  

2011/2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan 

hasil belajar matematika antara siswa yang menggunakan model penemuan 

terbimbing (guided discovery) dengan pembelajaran pada siswa yang 

konvensional dalam pembelajaran. Hasil model penemuan terbimbing (guided 

discovery) rata-rata prestasi siswa adalah 74,85 sedangkan mengguna model 

konvensional adalah 62,93. Dari hasil rata-rata pembelajaran dengan dua model 

pembelajaran jelas berbeda, maka dapat dinyatakan bahwa pembelajaran dengan 

model penemuan terbimbing (guided discovery) mampu meningkatkan prestasi 

siswa pada mata pelajaran matematika di SD. 

Hasil penelitian Pratikno (2012) telah melakukan penelitian dengan judul  

“Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Penerapan Metode Discovery Pada Siswa 

Kelas VI SD Negeri 1 Sugihan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Semester 

1 Tahun Pelajaran  2011/2012”.  Setiap siklus terdiri dari beberapa tahapan 

perencanaan (planning), implementasi/tindakan  (action), observasi (observasion), 

dan (refleksion). Berdasarkan hasil analisis data pada siklus 1 aktivitas siswa secra 

klasikal adalah 68% pada siklus 2 mencapai 95% dengang hasil tersebut dapat 

dinyatakan tuntas dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran 

terjadi peningkatan hasil belajar pada siswa kelas VI SD Negeri Sugihan 

Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Smester I Tahun Pelajaran 20011/2012 

dengan menggunakan penerapan Discovery Learning. 

Lisa Saputra (2012) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Penggunaan Metode Discovery Pada Pelajaran IPA Pokok Bahasan Bunyi 
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Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Kristen Satya Wacana Salatiga 

Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012”. Hasil dari hipotesis menggunakan beda 

rata-rata yaitu Independent Sampel T-test diperoleh nilai sig 0,000 kurang dari 

0,05 maka Ho ditolak dan diterima, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada pelajaran IPA siswa 

Kelas IV B SD Kristen Satya Wacana  menggunakan  metode Discovery dengan 

hasil belajar IPA siswa kelas IV A SD Kristen  Satya Wacana menggunakan 

metode konvensional, maka treatmen yang diberikan dapat berpengaruh 

signifikan. Jadi penggunaan metode Discovery pada pelajaran IPA pokok bahasan 

bunyi berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Vera Atmawati (2012) telah melakukan penelitian dengan judul 

“perbedaan Hasil Belajar Matematika Yang Diajar Dengan Metode Ekspositori 

Dan Metode Discovery Kelas VII SMP Negeri 2 Tuntang Kabupaten Semarang”. 

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji yang dilakukan, didapatkan nilai yang 

signifikan sebesar 0,026 kurang dari 0,05. Hak ini nmennunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang diajarkan dengan 

metode discovery dan ekspositori. Hal ini diperkuat dengan nilai rata-rata siswa 

yang diajarkan dengan menggunakan metode discovery sebesar 82,1 dan rata-rata 

yang diajarkan dengan menggunakan metode ekspositori sebesar 71,9. Hasil 

belajar siswa yang diajar dengan mengunakan metode discovery lebih baik 

dibandingkan metode ekspositori. 

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini dilakukan di kelas V SDN 

Bringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, Tahun 2016. Yaitu untuk 

meningkatkan hasil belajar, pada pelajaran IPA pokok bahasan “Sifat-sifat 

Cahaya” dengan metode discovery learning  menggunakan benda konkret. 

Dengan penilitian yang dilakukan ini, diharap tujuan dari penelitian yang 

dilakukan dapat terpenuhi. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

 Pelajaran IPA sebelum diadakan penelitian tindakan kelas masih 

menggunakan pembelajaran konvensional dengan menggunakan metode ceramah, 

sehingga KKM, pola berfikir anak masih abstrak dan siswa cenderung jenuh, 

bosan dan malas untuk memperhatikan pelajran. Hal ini berpengaruh pada hasil 

belajar siswa yang masih rendah. 

 Perubahan paradigma pembelajaran menuntut siswa aktif, agar kompetensi 

yang diharapkan dalam KTSP 2006 dapat tercapai. Suatu pembelajaran akan 

efektif apabila siswa aktif berpartisipasi atau melibatkan diri secara langsung 

dalam proses pembelajaran. Siswa diharap dapat memecahkan masalah dengan 

melakukan percobaan/investigasi dan dapat menemukan sendiri atau memahami 

sendiri konsep yang telah diajarkan yaitu dengan melakukan percobaan secra 

langsung dalam proses pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang melibatkan 

siswa secara langsung dan dapat meningkatkan hasil belajar adalah pendekatan 

discovery learning. 

 Pendekatan discovery learning adalah penemuan terbimbing menemukan 

konsep melalui serangkaian data atau informasi yang diperoleh melalui penelitian 

dan prakti. Pendekatan discovery learning diterapkan dalam KD 6.1 

mendiskripskan sifat-sifat cahaya. Langkah-langkah pendekatan discovery 

learning adalah menetapkan topik sifat-sifat cahaya, menyimak penjelasan 

langkah-langkah pembelajaran dalam melakukan  peraktik tentang sifat-sifat 

cahaya,  merumuskan hipotesis, dan merencanakan praktik sifat-sifat cahaya, 

melakukan praktik sifat-sifat cahaya dengan media (gelas, papan, piring, senter, 

botol, daun, buku, lilin, kaca spion, mangkuk, pensil, kain, batu, lampu senter, 

karton), menganalisis sifat-sifat cahaya, membuat praktik Sifat-sifat Cahaya, 

menyimpulkan hasil praktik yang telah dilakukan tentang Sifat-sifat Cahaya. 

 Peningkatan hasil belajar ditunjukkan dengan hasil tes, karena yang diteliti 

adalah hasil belajar. Penilaian diambil dengan cara melakukan pengambilan nilai 

melalui Lembar Kerja Siswa (LKS). Hasil belajar  peserta didik  dapat di ukur 
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dengan menggunakan teknik pengumpulan data angket instrumen Lembar kerja 

Siswa (LKS) Hasil belajar siswa dapat mengalami peningkatan dengan melihat 

nilai siswa yang mengalami peningkatan yang signifikan. Penjelasan secara rinci 

di sajikan dalam kerangka berfikir tentang peningkatan hasil belajar terhadap IPA 

dengan pendekatan diiscovery learning. 
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Gambar 2.1  

Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Mendekatan Discovery Learning 

 

Pembelajara bersifat 

konvensioanal yang hanya 

berpusat pada Guru 

Hasil belajar 

siswa  <  KKM 

pembelajaran pendekatan 

discovery learning dengan 

menggunakan media 

benda konkret 

KD 6.1 Mendiskripsikan 

Sifat-sifaT Cahaya 

1. Menetapkan topik pembelajran  

Sifat-sifat Cahaya. 

2. Menyimak penjelasan langkah-

langkah pembelajaran dalam 

melakukan praktik tentang sifat-

sifat cahaya. 

3. Merumuskan hipotesis praktik 

sifat-sifat cahaya.  

4. Merencanakan praktik tentang 

sifat-sifat cahaya. 

5. Melakukan Praktik sifat-sifat 

cahaya dengan menggunakan media 

(gelas, papan, piring, senter, botol, 

daun, buku, lilin, kaca spion, 

mangkuk, pensil, kain, batu, lampu 

senter, karton). 

6. menganalisis sifat-sifat cahaya 

Mengerjakan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) 

7. Membuat laporan 

praktik sifat-sifat 

cahaya. 

8. Menyimpulkan hasil 

praktik yang telah 

dilakukan tentang sifat-

sifat cahaya. 

Hasil belajar  > KKM 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan, maka hipotesis 

tindakan sebagai jawaban sementara dalam penelitian ini adalah :   

 - Peningkatan hasil belajar IPA diduga dapat diupayakan mealui pendekatan 

discovery learning siswa kelas 5 SDN Bringin Kecamatan Godong Kabupaten 

Grobogan semester 2 tahun pelajaran 2015/2016. 


