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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah ilmu pengetahuan yang khusus 

mempelajari alam dengan isinya beserta proses yang ada di dalamnya. 

Menurut kurikulum KTSP Depdiknas (2006) mengemukakan bahwa IPA 

berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, tidak 

hanya penguasaan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, dan prinsip tapi 

juga merupakan suatu proses penemuan. Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA  

juga merupakan ilmu yang bersifat empirik dan membahas tentang fakta dan 

gejala alam.  

Menurut Usman Samatowa (2010:3), berpendapat bahwa ilmu 

pengetahuan alam merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu natural 

science, yang berarti Ilmu Pengetahuan Alam. IPA atau science adalah ilmu 

pengetahuan yang mempunyai objek dan menggunakan metode ilmiah yang 

mempelajari peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar dan 

di alam dengan cara menemukan informasi sendiri atau aktif dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa uraian pendapat ahli di atas dapat dambil suatu 

kesimpulan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA bukan hanya 

merupakan fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga merupakan suatu 

proses penemuan yang mempelajari peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di 

lingkungan sekitar dan di alam dengan cara menemukan informasi sendiri 

atau aktif dalam pembelajaran. 

Dalam peraturan (UU Sisdiknas, 2003: 6) Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 



2 
 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mempunyai tujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Perkembangan dan kemajuan masa depan bangsa 

sangat dipengaruhi oleh pendidikan generasi penerus bangsa. Maka dari itu 

pendidikan melalui  pembentukan watak peserta didik yang bermartabat dan 

berakhlak mulia diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap 

perkembangan dan kemajuan bangsa di masa depan nanti. 

 Pendidikan di Indonesia masih dijumpai adanya kualitas pendidikan 

di sekolah yang masih kurang. Faktor yang mempengaruhi kualitas 

pendidikan di sekolah diantaranya adalah guru dan peserta didik. Di sekolah 

guru adalah sosok yang mempunyai tanggung jawab langsung terhadap 

proses belajar mengajar di sekolah. Menurut Suhandi Astuti (2017: 55) 

mengemukakan pendapat bahwa guru yang kompeten dan profesional 

adalah guru yang piawai dalam melaksanakan tugasnya dalam mendidik 

siswanya. Guru mempunyai peran yang penting dalam proses pembelajaran 

IPA, guru dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi 

pelajaran dan menggunakan model pembelajaran yang beragam disesuaikan 

dengan materi pembelajaran. Sehingga diharapkan siswa lebih tertarik dan 

lebih mengerti dengan materi yang diajarkan. Untuk dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah guru diharapkan dalam setiap proses kegiatan 

pembelajaran dapat menerapkan model pembelajaran yang tepat supaya 

kegiatan pembelajaran bisa menjadi lebih optimal sehingga dapat 

memberikan dampak positif pada hasil belajar siswa dan kualitas pendidikan 

di sekolah.  

Terkadang teori dan praktek tidak berjalan beriringan. Dalam proses 

belajar mengajar di sekolah guru terkadang memberikan materi 

pembelajaran yang seharusnya dengan melakukan praktikum tetapi masih 

diberikan dengan metode konvensional seperti ceramah, mencatat, 

merangkum. Metode pembelajaran seperti ini cenderung membuat siswa 
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kurang antusias, semangat, dan siswa menjadi cepat bosan dalam proses 

pembelajaran. Sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar dan kemampuan 

siswa secara kognitif afektif dan psikomotor kurang berkembang secara 

maksimal. 

Berdasarkan data dari guru pada siswa kelas 5 di SD Negeri Bringin 

03 Kabupaten Semarang Semester I tahun ajaran 2017/2018 hasil belajar 

siswa masih kurang optimal. Dengan ditunjukkanya nilai ulangan harian 

IPA siswa yang masih di bawah KKM ≥ 65. Dari 17 siswa, sebanyak 13 

siswa (76%)  mendapat nilai di bawah KKM  ≥ 65, sedangkan siswa yang 

mendapatkan nilai di atas KKM ≥ 65 sebanyak 4 siswa (24%). Hal ini 

menunjukkan bahwa 76% siswa tidak tuntas dengan KKM  ≥ 65. 

Berdasarkan data tersebut berarti tujuan pembelajaran masih belum tercapai. 

Dalam kegiatan pembelajaran IPA di kelas 5 SD Negeri Bringin 03 

Kabupaten Semarang terlihat guru masih jarang menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai materi, siswa hanya mendenggarkan dan mencatat 

penjelasan guru, sehingga siswa kurang memahami secara maksimal materi 

pembelajaran yang disampaikan, sehingga mempengaruhis hasil belajar 

siswa menjadi kurang optimal.. Salah satu metode pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu metode 

pembelajaran IPA yang menggunakan model pembelajaran Discovery 

Learning.   

Menurut pendapat Mawardi (2018: 29) mengemukakan pendapat 

bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual untuk 

merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 

Sedangkan menurut Hamalik (2012: 29) menyatakan bahwa discovery 

adalah proses pembelajaran yang menitik beratkan pada mental intelektual 

pada anak didik dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi, 

sehingga menemukan suatu konsep yang dapat diterapkan di lapangan.  

Berdasarkan uraian pendapat ahli di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa model Pembelajaran Discovery Learning adalah suatu pembelajaran 

konseptual untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 
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menitik beratkan pada mental intelektual peserta didik dalam memecahkan 

berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga menemukan suatu konsep yang 

dapat diterapkan di lapangan.  

Beberapa kelebihan pembelajaran model Discovery Learning menurut 

Takdir (2012: 70) yaitu: 1) Dalam penyampaian bahan discovery, digunakan 

kegiatan dan pengalaman langsung. 2) Discovery strategy lebih realistis dan 

mempunyai makna. 3) Discovery strategy merupakan suatu model 

pemecahan masalah kehidupan dikemudian hari. 4) Dengan sejumlah 

transfer secara langsung, maka kegiatan discovery strategy akan lebih 

mudah diserap oleh anak didik dalam memahami kondisi tertentu yang 

berkenaan dengan aktivitas pembelajaran. 5) Discovery strategy banyak 

memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk terlibat langsung 

dalam kegiatan belajar. Diharapkan dengan menggunakan model 

pembelajaran Discovery Learning di sekolah dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Inaningsih dan D. S. Bimo 

(2013: 136) tentang Penerapan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Discovery 

Berorientasi Keterampilan Proses Sains Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

IPA. Menunjukkan nilai rata-rata ulangan harian siswa sebelum tindakan 

71,37 dengan ketuntasan belajar 43,59 % dan setelah tindakan hasil belajar 

siswa rata-rata ulangan harian 77,95, dengan ketuntasan belajar klasikal 

71,79 %. Berdasarkan penelitian itu dapat disimpulkan penerapan model 

Discovery dapat meningkatkan hasil belajar IPA. 

Berdasarkan uraian di atas, memunculkan keinginan penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model  Pembelajaran 

Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa 

Kelas 5 SD Negeri Bringin 03 Kabupaten Semarang Semester II Tahun 

Ajaran 2017/2018 “. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas ada 

beberapa masalah yang muncul pada pembelajaran IPA siswa kelas 5 di SD 

Negeri Bringin 03 Kabupaten Semarang sebagaimana berikut ini :  

1. Guru menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan 

mencatat dalam membahas materi pembelajaran, Sehingga siswa 

cenderung cepat bosan dan kurang aktif dalam kegiatan  

pembelajaran.  

2. Penggunaan metode pembelajaran kurang menarik sehingga 

berpengaruh pada hasil belajar siswa menjadi kurang maksimal. 

3. Kurangnya semangat dan minat siswa dalam mengikuti pelajaran dan 

belajar di kelas. 

4. Siswa kurang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, diperlukan adanya 

suatu batasan masalah, supaya tidak menimbulkan kesalahan persepsi 

terhadap apa yang diteliti. Batasan masalah penelitian tercantum 

sebagaimana berikut ini: 

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model  pembelajaran Discovery Learning. 

2. Peneliti hanya meneliti siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 03 

Kabupaten Semarang.  
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan uraian latar belakang masalah, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah Apakah penggunaan model 

pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 03 Kabupaten Semarang Semester II  

tahun pelajaran 2017/2018? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peingkatan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 03 Kabupaten 

Semarang Semester II tahun pelajaran 2017/2018 melalui penggunaan 

model pembelajaran Discovery Learning. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran model 

Discovery Learning dan hasil belajar IPA. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi Siswa 

1) Dengan menggunakan model pembeljaran Discovery 

learning Siswa dapat terlibat secara langsung dalam 

proses kegiatan pembelajaran. 

2) Menignkatkan kemampuan siswa dalam berfikir kritis, 

kreatifitas, aktifitas dan dalam memecahkan suatu 

problema masalah.  

3) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap mata 

pelajaran IPA. 
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b. Bagi Guru 

1) Guru menjadi terampil dalam melaksanakan pembelajaran 

IPA menggunakan model pembelajaran Discovery 

Learning dan Menambah wawasan guru mengenai 

penerapan model-model pembelajaran yang tepat terhadap 

mata pelajaran IPA. 

2) Guru dapat meningkatkan hasil belajar IPA dengan  

menggunakan model Discovery Learning. 

c. Bagi Sekolah 

1) Kualitas pembelajaran sekolah meningkat, khususnya 

untuk pembelajaran IPA. 

2) Hasil belajar siswa meningkat. 

3) Sekolah dapat mendorong guru untuk berlatih 

menggunakan pembelajaran model Discovery Learning. 

 


