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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

2.1.1.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA menurut Wahyana yang dikutip 

oleh Trianto (2010: 136) Ilmu Pengetahuan Aalam adalah suatu 

kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik, dan dalam 

penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. 

Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, 

tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah menurut. Sedangkan 

Ilmu Pengetahuan Alam menurut pendapat Ahmad Susanto (2013: 167) 

mengatakan sains atau IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam 

semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan 

prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu 

kesimpulan.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan kumpulan ilmu 

pengetahuan yang tersusun secara sistematik yang terbatas pada gejala 

alam, melalaui pengamatan yang tepat sasaran, menggunakan prosedur, 

dan dijelaskan dengan penalaran sehinnga mendapatkan suatu 

kesimpulan. 

 

2.1.1.2 Tujuan Pendidikan IPA di Sekolah Dasar 

Tujuan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di SD berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) BSNP (2011: 13) adalah 

agar siswa generasi penerus bangsa mempunyai kemampuan 

sebagaimana berikut ini: 
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1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-

Nya 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

Sains yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara Sains, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan Sains 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs 

 

2.1.1.3 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA 

Untuk dapat mencapai Standar dalam pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Alam, maka untuk mengetahui tercapainya tujuan 

pembelajaran IPA ditetapkan  melalui SK dan KD. BNSP telah 

melakukan penyusunan Standar Isi yang kemudian dituangkan dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 22 tahun 

2006 yang mencakup komponen : 

1. Standar Kompetensi (SK), merupakan ukuran kemampuan minimal 

yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus 

dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada 

setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan. 
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2. Kompetensi Dasar (KD), merupakan penjabaran SK peserta didik 

yang cakupan materinya lebih sempit dibanding dengan SK peserta 

didik. 

Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan siswa 

untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri 

yang difasilitasi oleh guru. Sebagai upaya meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 03 Kabupaten Semarang Semester II  

tahun pelajaran 2017/2018, maka akan dilakukan penelitian dengan 

menggunakan model Discovery Learning pada mata pelajaran IPA 

tentang sifat cahaya. Adapun Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

yang digunakan sebagai materi dalam pelaksanaan proposal penelitian 

adalah sebagaimana berikut ini: 

Tabel 2.1  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) Materi Sifat Sifat Cahaya 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan membuat suatu 

karya/model 

6.1. Mendeskripsi-kan sifat-sifat 

cahaya 

6.2. Membuat suatu karya/model, 

misalnya periskop atau lensa dari 

bahan sederhana dengan 

menerapkan sifat-sifat cahaya. 

  (Permendiknas No.22 Tahun 2006)  

 

2.1.1.4 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan, 

yang dilaksanakan dengan menuangkan pengetahuan (Oemar Hamalik, 

2008: 25). Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada satuan 

pendidikan tingkat SD/MI berdasarkan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) 2006, meliputi aspek-aspek sebagaimana berikut: 
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1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, 

hewan,tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta 

kesehatan. 

2. Benda atau 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. 

 

2.1.2 Discovery Learning 

2.1.2.1 Pengertian Discovery Learning 

Discovery Lerning merupakan suatu model pembelajaran yang 

inovatif. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual untuk 

merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas 

Mawardi (2018: 29). Berkaitan dengan model pembelajaran di atas 

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 Hamalik (2012: 29). Sejalan dengan pendapat diatas, menurut 

Mulyasa (2012: 32) menyatakan bahwa discovery merupakan strategi 

pembelajaran yang menekankan pengalaman langsung dilapangan, tanpa 

harus selalu bergantung pada teori-teori pembelajaran yang ada dalam 

pedoman buku pelajaran. Model Discovery Learning adalah proses 

mental dimana siswa mengasimilasi sesuatu konsep atau sesuatu prinsip. 

Proses mental tersebut misalnya megamati, menggolong-golongkan, 

membuat dugaan, menjelaskan mengukur, membuat kesimpulan dan 

sebagainya. Guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. 

Berdasarkan uraian pendapat ahli di atas dapat diambil kesimpulan 

pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning adalah 

kerangka konseptual untuk merancang kegiatan pembelajaran yang 
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melibatkan siswa secara langsung, yang menitik beratkan pada mental 

intelektual anak untuk menemukan infomasi tanpa bantuan guru dalam 

memecahkan berbagai masalah yang dihadapi tanpa harus selalu 

bergantung pada teori-teori pembelajaran yang ada di dalam buku. 

 

2.1.2.2 Kelebihan Model Discovery Learning 

Beberapa kelebihan belajar mengajar dengan metode discovery 

menurut Takdir (2012: 70) yaitu: 1) Dalam penyampaian bahan 

discovery, digunakan kegiatan dan pengalaman langsung. Kegiatan dan 

pengalaman tersebut akan lebih menarik perhatian anak didik dan 

memungkinkan pembentukan konsep-konsep abstrak yang mempunyai 

makna 2) Discovery strategy lebih realistis dan mempunyai makna. 

Sebab, para anak didik dapat bekerja langsung dengan contoh-contoh 

nyata 3) Discovery strategy merupakan suatu model pemecahan masalah. 

Para anak didik langsung menerapkan prinsip dan langkah awal dalam 

pemecahan masalah. Melalui strategi ini mereka mempunyai peluang 

untuk belajar lebih intens dalam memecahkan masalah sehingga dapat 

berguna dalam menghadapi 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 Sedangkan kelebihan model discovery 

dikemukakan oleh Hosnan (2014: 286) adalah: 1) membantu siswa untuk 

memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-

proses kognitif. 2) Dapt meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

memecahkan masalah. 3) Pengetahuan yang diperoleh melalui model 

pembelajaran ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan 

pengertian, ingatan, dan transfer. 4) Menyebabkan peserta didik 

mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melinatkan akalnya dan 

motivasi sendiri. 5) Model pembelajaran ini dapat membantu peserta 
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didik memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh kepercayaan 

bekerja sama dengan yang lainya. 6) Berpusat pada peserta didik dan 

guru berperan bersama-sama aktif mengeluarkan gagasan gagasan. 7) 

Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. 8) Menimbulkan rasa 

senang pada peserta didik, karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan 

berhasil. 

 

2.1.2.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Discovery Learning 

Pengaplikasian model Discovery Learning dalam pembelajaran,  

terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Kurniasih & Sani 

(2014: 68) mengemukakan langkah-langkah operasional model discovery 

learning yaitu sebagai berikut. 

1. Langkah persiapan model Discovery Learning: 

a. Menentukan tujuan pembelajaran. 

b. Melakukan identifikasi karakteristik siswa. 

c. Memilih materi pelajaran. 

d. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara 

induktif. 

e.  Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-

contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari 

siswa. 

2. Prosedur aplikasi model  Discovery Learning: 

a. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsang). Pada tahap ini 

siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan 

kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi 

generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. 

Guru dapat memulai dengan mengajukan pertanyaan, anjuran 

membaca buku, dan belajar lainnya yang mengarah pada 

persiapan pemecahan masalah. 

b. Problem statemen (pernyataan/identifikasi masalah). Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan 

bahan 19 pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis. 

c. Data collection (pengumpulan data). Tahap ini siswa diberi 

kesempatan untuk mengumpulkan  berbagai informasi yang 

relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara, 

melakukan uji coba sendiri untuk menjawab pertanyaan atau 

membuktikan benar tidaknya hipotesis. 

d. Data processing (pengolahan data). Pengolahan data 

merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah 

diperoleh siswa melalui wawancara, observasi dan 

sebagainya.Tahap ini berfungsi sebagai pembentukan konsep 

dan generalisasi, sehingga siswa akan mendapatkan 

pengetahuan baru dari alternatif jawaban yang perlu 

mendapat pembuktian secara logis. 

e. Verification (pembuktian), pada tahap ini siswa melalakukan 

pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan 

alternatif dan dihubungkan dengan hasil pengolahan data. 

f.  Generalization (menarik kesimpulan) Tahap 

generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik 

sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan 

berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, 

dengan memperhatikan hasil verifikasi. 
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FASE 1: 

PEMBERIAN 
RANGSANGAN 
(STIMULATION) 

FASE 2: 

IDENTIFIKASI MASALAH 

(PROBLEM STATEMEN) 

FASE 3: 

PENGUMPULAN DATA 
(DATA COLLECTION) 

FASE 4: 

PENGOLAHAN DATA 
(DATA PROCESSING) 

FASE 5: 

PEMBUKTIAN 
(VERIFICATION) 

FASE 6: 

MENARIK KESIMPULAN 
(GENERALIZATION) 

Berikut adalah gambar langkah-langkah operasional model 

pembelajaran Discovery Learning: 

 

Gambar 2.1 Langkah-langkah Model Discovery Learning 

 

2.1.2.4 Analisis Komponen-Komponen Model pembelajaran Discovery 

Learning 

Unsur-unsur  model pembelajaran yang dinyatakan oleh Bruce 

Joyce, Marsha Weil dan Emily Calhoun  sebagai berikut: 1) Sintaks; 2) 

Prinsip reaksi; 3) Sistem sosial; 4) Sistem pendukung; 5) Dampak 

instruksional dan dampak pengiring. Analisis komponen model 

pembelajaran Discovery Learning diuraikan berdasarkan teori Bruce 

Joyce dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Sintaks, yakni tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam 

pembelajaran menurut suatu model pembelajaran tertentu. Menurut 
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Djuanda (2009: 114) ada delapan tahapan yang harus ditempuh 

dalam model Discovery Learning. Secara terperinci pelaksanaan 

pembelajaran dari kedelapan tahapan tersebut dapat dilihat 

sebagaimana berikut ini: 

a. Tahap 1 melakukan observasi untuk menemukan masalah. 

b. Tahap 2 merumuskan masalah yang akan di teliti. 

c. Tahap 3 mengajukan hipotesis. 

d. Tahap 4 merencanakan pemecahan masalah melalui 

percobaan atau cara lain 

e. Tahap 5 melaksanakan penelitian atau percobaan. 

f. Tahap 6 melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. 

g. Tahap 7 analisis data. 

h. Tahap 8 menarik kesimpulan atas percobaan yang terlah 

dilakukan atau penemuan. 

2. Sistem sosial, yakni situasi atau suasana dan norma yang berlaku 

dalam model tersebut. Dalam pembelajaran Discovery (penemuan) 

kegiatan atau pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-

prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan 

konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat 

dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan dan sebagainya untuk 

menemukan beberapa konsep atau prinsip. 

3. Prinsip reaksi, yakni pola kegiatan yang menggambarkan 

bagaimana guru seharusnya melihat dan memperlakukan para 

peserta didik termasuk bagaimana seharusnya memberi respon 

kepada peserta didik. Bruner  menyatakan bahwa anak harus 

berperan aktif didalam belajar. Siswa dalam proses belajarnya, 

diarahkan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip. 

Discovery ialah proses mental dimana siswa mampu 

mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental yang 

dimaksud antara lain: mengamati, mencerna, mengerti, 
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menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, 

mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya. Dengan teknik 

ini siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses 

mental sendiri, guru hanya membimbing dan memberikan intruksi. 

Dengan demikian pembelajaran Discovery ialah suatu 

pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental 

melalui tukar pendapat, dengan berdiskusi, membaca sendiri dan 

mencoba sendiri, agar anak dapat belajar sendiri. Dalam proses 

pembelajaran dengan metode ini, guru hanya bertindak sebagai 

pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan siswa untuk 

menemukan konsep, dalil, prosedur, algoritma dan semacamnya. 

4. Sistem pendukung, yakni segala sarana, bahan, dan alat yang 

diperlukan untuk melaksanakan suatu model pembelajaran tertentu. 

Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa, dan 

mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk 

menunjang proses belajar perlu lingkungan memfasilitasi rasa ingin 

tahu siswa pada tahap eksplorasi. Lingkungan ini dinamakan 

Discovery Learning Environment, yaitu lingkungan dimana siswa 

dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum 

dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui. 

Lingkungan seperti ini bertujuan agar siswa dalam proses belajar 

dapat berjalan dengan baik dan lebih kreatif. Untuk memfasilitasi 

proses belajar yang baik dan kreatif harus berdasarkan pada 

manipulasi bahan pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan 

kognitif siswa. Manipulasi bahan pelajaran bertujuan untuk 

memfasilitasi kemampuan siswa dalam berpikir (merepresentasikan 

apa yang dipahami) sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

5. Dampak instruksional, yakni hasil belajar yang dicapai langsung 

dengan cara mengarahkan para peserta didik pada tujuan yang 

diharapkan. Di dalam proses belajar, Bruner mementingkan 

partisipasi aktif  dari tiap siswa, danmengenal dengan baik  adanya  
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perbedaan  kemampuan.  Untuk  menunjang  proses belajar perlu 

lingkungan memfasilitasi rasa ingin tahu siswa pada tahap 

ksplorasi.lingkungan ini dinamakan Discovery Learning 

Environment, yaitu lingkungan  dimana  siswa  dapat melakukan  

eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau 

pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui.  

Lingkungan  seperti  ini  bertujuan  agar  siswa dalam proses 

belajar dapat berjalan dengan baik dan lebih kreatif. 

6. Dampak penggiring, yakni hasil belajar lainnya yang dihasilkan 

oleh suatu proses pembelajaran, sebagai akibat terciptanya suasana 

pembelajaran yang dialami langsung oleh peserta didik tanpa 

adanya arahan langsung dari guru. Untuk memfasilitasi proses 

belajar yang baik dan kreatif harus berdasarkan pada manipulasi 

bahan  pelajaran  sesuai  dengan  tingkat  perkembangan  kognitif 

siswa. Manipulasi bahan pelajaran bertujuan untuk memfasilitasi 

kemampuan siswa dalam berpikir (merepresentasikan  apa  yang  

dipahami) sesuai dengan tingkat perkembangannya. 
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Berdasarkan uraian yang sudah dituliskan di atas dampak 

instruksional dan penggiring dapat digambarkan dalam bagan 2.2 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Dampak Instruksional dan Penggiring 

Dampak Penggiring dan Dampak Instruksional model Discovery 

Learning Dalam pembelajaran IPA materi Sifat-sifat Cahaya. 

Keterangan : 

Dampak Instruksional  : 

Dampak Penggiring  : 

  

Model 

Discovery 

Learning 

(DL) 

Berfikir Kritis 

Problem Solver 

yang handal 

Aktif 

Kemampuan siswa dalam 

memahami materi 

tentang Mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya 

 

Kreatif 

Kemampuan siswa dalam 

memahami materi tentang 

Membuat suatu karya/model, 

misalnya periskop atau lensa 

dari bahan sederhana dengan 

menerapkan sifat-sifat cahaya. 
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2.1.2.5 Penerapan Model Discovery Learning dalam Pembelajaran IPA  

Tabel 2.2 

Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran IPA dengan Model  

Discovery Learning 

Kegiatan Guru Sintaks Kegiatan Murid 

1.1 Guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa 

mengenai sifat-sifat cahaya.  

Stimulus 

(Pemberian 

Rangsangan) 

1.1 Siswa mengungkapkan 

pemikirannya mengenai 

sifat-sifat cahaya yang 

mereka ketahui. 

2.1 Guru memberikan 

pertanyaan arahan untuk 

memfokuskan pada konsep 

yang akan dibahas. 

2.2 Guru membagi siswa 

kedalam 4 kelompok belajar 

yang heterogen 

 

 

2.3 Guru membimbing siswa 

untuk berdiskusi 

menentukan hipotesis dari 

permasalahan yang 

disajikan, dengan 

mengajukan beberapa 

pertanyaan arahan. Anak-

anak, benarkah apa yang 

dikatakan oleh teman kalian 

tadi? Coba pertanyaan apa 

yang bisa kalian buat dari 

pernyataan temanteman 

Identifikasi 

masalah 

(Problem 

Statemen) 

2.1 Siswa menjawab 

pertanyaan. 

 

 

2.2 Siswa bersama 

kelompoknya membuat 

hipotesis dari 

permasalahan yang 

disajikan.  

2.3 Siswa menyampaikan 

hipotesis yang telah 

dibuatnya dari hasil 

diskusi kelompok. 
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kalian tadi? 

2.4 Guru membimbing siswa 

untuk menguji hipotesis 

yang telah dibuat dengan 

mengajukan pertanyaan 

sebagai berikut: 

“Bagaimana cara untuk 

membuktikan hal tersebut?” 

 

2.4 Siswa dengan bantuan 

guru menguji hipotesis 

yang telah dibuat. 

3.1 Guru memberikan 

pertanyaan arahan sebelum 

siswa melakukan percobaan: 

Apa tujuan dari percobaan 

yang ingin kalian lakukan? 

Alat dan bahan apa saja 

yang kalian butuhkan? 

Untuk membuktikan 

pendapat kalian benar atau 

tidaknya, apa saja yang 

harus kalian amati? 

3.2 Guru memberikan intruksi 

kepada masing-masing 

kelompok untuk mulai 

melakukan percobaan 

Pengumpulan 

Data (Data 

Collection) 

3.1 Siswa bersama 

kelompoknya terlebih 

dahulu merancang tujuan 

dan langkah-langkah 

percobaan yang akan 

dilakukan 

Siswa menyiapkan alat 

dan bahan yang akan 

digunakan dalam 

percobaan. 

 

3.2 Siswa bersama 

kelompoknya melakukan 

percobaan berdasarkan 

langkah-langkah yang 

telah mereka rumuskan. 

Siswa melakukan 

pengamatan sesuai dengan 

langkah percobaan yang 

telah dibuat sebelumnya. 

4.1 Guru membimbing dan 

memfasilitatori siswa dalam 

Pengolahan 

Data 

4.1 Setiap kelompok mencatat 

hasil pengamatannya pada 
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melakukan pengamatan (Data 

Processing) 

lembar pengamatan yang 

telah dibagikan.  

Siswa menggambarkan 

alat percobaan yang telah 

dirangkai. 

Setelah melakukan 

percobaan, siswa bersama 

kelompoknya berdiskusi 

untuk membuat 

kesimpulan dalam bentuk 

laporan. 

5.1 Guru meminta siswa untuk 

memaparkan hasil 

pengamatan dan diskusi 

yang telah dilkukan di 

depan kelas 

5.2 Guru meminta Kelompok 

lain memberikan tanggapan 

5.3 Guru mengkoreksi 

kesalahan dan memberikan 

pengutan materi. 

 

5.4 Guru bersama siswa 

melakukan tanya jawab 

mengenai materi yang 

belum dipahami 

Pembuktian 

(Verification)  

5.1 Masing-masing 

perwakilan kelompok 

mempresentasikan 

laporannya di depan kelas. 

 

5.2  Kelompok lain 

memberikan tanggapan. 

5.3 Siswa bersama dengan 

guru membahas hasil 

praktikum yang telah 

dilakukan.  

5.4 Siswa bersama guru 

melakukan tanya jawab 

mengenai materi yang 

belum dipahami. 

6.1 Guru membimbing siswa 

untuk membuat kesimpulan 

berdasarkan diskusi kelas 

yang telah dilakukan 

Menarik 

Kesimpulan 

(Generalizati

on) 

6.1 Siswa dengan bimbingan 

guru membuat rangkuman 

singkat mengenai 

kesimpulan materi yang 



23 

 

 

6.2 Guru memberikan soal 

eavluasi tes tertulis kepada 

siswa 

telah dipelajari. 

6.2 Siswa mengerjakan tes 

tertulis yang diberikan 

oleh guru 

 

2.1.3 Hasil Belajar 

Menurut Suprijono (2013:7) hasil belajar adalah perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi 

kemanusiaan saja. Menurut Jihad dan Haris (2012:14) hasil belajar 

merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung 

menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses belajar 

yang dilakukan dalam waktu tertentu. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Setelah suatu proses belajar berakhir, 

maka siswa memperoleh suatu hasil belajar. Hasil belajar mempunyai 

peranan penting dalam proses pembelajaran. Tujuan utama yang ingin 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran adalah hasil belajar. Hasil belajar 

digunakan untuk mengetahui sebatas mana siswa dapat memahami serta 

mengerti materi tersebut. 

Hasil tidak akan pernah dihasilkan selama orang tidak melakukan 

sesuatu. Untuk menghasilkan sebuah prestasi dibutuhkan perjuangan, 

pengorbanan keuletan, sungguh-sungguh, kemauan yang tinggi dan rasa 

optimis dirilah yang mampu untuk mencapainya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur setelah 

mengikuti proses belajar dengan cara melakukan evaluasi dan tes. 
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2.1.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil 

interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal 

maupun eksternal Susanto (2013: 53). Berikut uraian mengenai faktor 

internal dan eksternal: 1. Faktor internal  yaitu faktor yang bersumber 

dari dalam diri peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan 

belajarnya. meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, 

ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 2. 

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.  

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Novita Sari dan Wahyu 

Sukartiningsih (2014: 1) tentang Penerapan Model Discovery Learning 

Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Cerita 

Petualangan Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan model Discovery 

Learning berlangsung dengan baik. Pada siklus 1, aktivitas pembelajaran 

mencapai 88,94% dan siklus II sebesar 91,045%, mengalami peningkatan 

sebesar 2,105% dengan nilai ketercapaian ≥80.  

Temuan penelitian ini mendukung penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan oleh penulis tentang penerapan model Discovery Learning. 

Meskipun penelitian penelitian penulis hanya sebatas peningkatan belajar 

siswa kelas 5 SD 

I Made Putrayasa, H Syahruddin, I Gede Margunayasa (2014: 1) 

meneliti tentang pengaruh model pembelajaran Discovery Learning dan 

minat belajar terhadap hasil belajar IPS siswa dapat mencapai yang 

diharapkan. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh: 1) Terdapat 

perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang mengikuti 

pembelajaran model Discovery Learning dan kelompok siswa yang 

mengikuti pembelajaran konvensional. 2) Terdapat interaksi antara 
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model pembelajaran dan minat terhadap hasil belajar IPA siswa. 3) Pada 

kelompok siswa yang memiliki minat tinggi, terdapat perbedaan hasil 

belajar IPA antara kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran model 

discovery learning dan  kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional. 4) Pada kelompok siswa yang memiliki minat rendah, 

tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang 

mengikuti pembelajaran model Discovery Learning dan kelompok siswa 

yang mengikuti pembelajaran konvensional.  

Temuan penelitian ini mendukung penelitian penulis tentang model 

Discovery Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa, namun yang 

membedakan adalah penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian 

tindakan kelas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nym. Sumarniti, I Nym. Arcana, 

dan I Md. Citra Wibawa (2014: 1) dengan judul Pengaruh Model Guided 

Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas V Di 

SD Gugus VII Kecamatan Sawan Tahun Pelajaran 2013/2014”.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada 

hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang dibelajar dengan model 

guided Discovery Learning dan kelompok siswa yang dibelajar dengan 

model pembelajaran konvensional.  

Temuan penelitian ini mendukung penelitian penulis tentang model 

Discovery Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa, namun yang 

membedakan adalah penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian 

tindakan kelas. 

Septiani Wahyu Tumurun, Diah Gusrayani, dan Asep Kurnia 

Jayadinata (2016: 101) meneliti tentang pengaruh model pembelajaran 

Discovery Learning terhadap keterampilan berfikir kreatif siswa pada 

materi sifat-sifat cahaya mencapai tujuan dari penelitian. Berdasarkan 

hasil penelitian pembelajaran dengan model Discovery Learning dan 

model konvensional mampu meningkatkan keterampilan berpikir kreatif 
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siswa. Namun pembelajaran dengan model Discovery Learning lebih 

mampu meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa.  

Temuan penelitian ini mendukung penelitian penulis tentang model 

Discovery Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa, namun yang 

membedakan adalah penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian 

tindakan kelas. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Eka Rosdianwinata (2015: 

1) dengan tentang Penerapan Metode Discovery Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa. Dari hasil 

penelitian didapatkan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan metode 

Discovery sama dengan pada siswa yang pembelajarannya konvensional. 

Hasil yang didapatkan dari Kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa yang sudah melakukan pembelajaran dengan metode Discovery 

tidak mengalami peningkatan kualitas yang baik. Meskipun didapatkan 

skor yang dicapai siswa pada awal pembelajaran sampai pada akhir 

pembelajaran menjadi lebih baik. 

Temuan penelitian ini menjadi dasar penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan oleh penulis khusunya tentang penelrapan metode discovery 

learning. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Erik Rudyanto (2014: 41) 

tentang Model Discovery Learning Dengan Pendekatan Saintifik 

Bermuatan Karakter Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kreatif”. 

Hasil penelitian menunjukan pembelajaran matematika dinyatakan 

efektif, dengan indikator: 1) kemampuan berpikir kreatif mencapai 

ketuntasan dengan nilai rataan 71,55 dan mencapai ketuntasan klasikal 

mencapai 90%; 2) rata-rata kemampuan berpikir kreatif kelas model 

Discovery Learning dengan pendekatan saintifik lebih baik dari pada 

kelas ekspositori; 3) karakter rasa ingin tahu dan keterampilan 

mengkomunikasikan berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir 
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kreatif; dan 4) Adanya peningkatan kemampuan berpikir kreatif pada 

kelas model Discovery Learning dengan pendekatan saintifik. 

Penelitian ini menunjukan bahwa model Discovery Learning dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir kreatif. Temuan penelitian inti 

mendukun penelitian tindakan yang dilakukan penulis khusunya tentang 

keefektian metode penemuan terbimbing.  

Leo Adhar Effendi (2012: 1) meneliti tentang pembelajaran 

matematika dengan metode penemuan terbimbing untuk meningkatkan 

kemampuan representasi dan pemecahan masalah matematis siswa SMP 

mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

kemampuan kemampuan representasi dan pemecahan masalah matematis 

kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Terdapat interaksi 

yang signifikan antara pembelajaran dengan kategori kemampuan awal 

matematis siswa.Siswa memiliki sikap positif terhadap matematika dan 

pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing. 

Rosali Br Sembiring dan Mukhtar (2013: 214) tentang Strategi 

Pembelajaran Dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika. 

Hasil penelitian diperoleh: (1) hasil belajar matematika siswa yang 

belajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran discoveri dengan 

bimbingan lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar matematika 

siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran 

langsung, (2) hasil belajar matematika siswa yang memiliki minat belajar 

tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memiliki minat 

belajar rendah dan (3) terdapat interaksi antara penggunaan strategi 

pembelajaran dengan minat belajar dalam mempengaruhi hasil belajar 

matematika. 

Temuan penelitian ini menunjukan hasil belajar matematika dengan 

menggunakan model discovery lebih tinggi dibandingkan dengan 

menggunakan model konvesional temuan ini mendukung peneletian yang 

penulis lakukan khususnya tentang keefektifan model discovery. 
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Pujiati Sari, Sudarman Bennu, dan Bakri Mallo (2014: 156) 

meneliti tentang penerapan metode penemuan terbimbing berbantuan alat 

peraga untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII pada materi luas 

permukaan dan volume limas di SMP Negeri 19 Palu mencapai tujuan 

penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan metode 

penemuan terbimbing berbantuan alat peraga yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi luas permukaan dan volume limas 

mengikuti langkah-langkah yaitu (1) perumusan masalah, (2) pemrosesan 

data, (3) penyusunan dugaan sementara (konjektur), (4) pemeriksaan 

dugaan sementara (konjektur), (5) penarikan kesimpulan, (6) penerapan 

konsep.  

Temuan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Pujiati Sari, 

Sudarman Bennu, dan Bakri mallo tentang penerapan metode penemuan 

terbimbing berbantuan alat peraga untuk meningkatkan hasil belajar 

sangat mendukung penelitian yan dilakukan oleh penulis tentang 

penerapan model pemebelajaran discovery learing untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Bringin 03 Kabupaten Semarang.     

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. Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar siswa rata-rata 

ulangan harian 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 hasil yang 

diperoleh dapat disimpulkan penerapan LKS Discovery berorientasi 

keterampilan proses sains dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

SMP. 

Temuan tindakan kelas yang dilakukan oleh inaningsih dan D. S 

Bimo tetntang penerapan LKS Discovery beroerientasi keterampilan 

proses sains untuk meningkatkan hasil belajar IPA menemukan 

penerapan LKS discovery dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Hal ini 
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senada dengan penelitian yang dilakukan penulis tentang penerapan 

model Discovery Learning untuk meningkatkan Hasil Belajar IPA. 

Penelitian oleh Supriyadi (2012: 53) tentang Peningkatan Hasil 

Belajar Metode Discovery Pembelajaran IPA Kelas IV SDN 03 Sungai 

Ambawang Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil 

observasi diketahui pada siklus 1 sebagian besar kegiatan telah 

dilaksanakan oleh guru dalam kegiatan-kegiatan pembelajarannya yaitu 

sebesar 65% setelah siklus II seluruh pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

telah dapat dilaksanakan oleh guru pada pembelajaran bentuk daun dan 

fungsinya dengan metode Discovery Learning dapat meningkat menjadi 

100%. 

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi menunjukkan 

metode discovery learning dapat meningkatkan hasil belajr IPA kelas 4 

SDN 03 sungai Ambawang Kubu Raya. Temuan ini mendukung 

peneltian yang dilakukan oleh penulis lakukan tentang penerapan model 

discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas 5 SDN 

bringin 03 Kabupaten Semarang.     

Menurut penelitian Agnesia Clara Dau tentang Upaya 

Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar IPA dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Discovery Learning pada Siswa Kelas 5 SD Negeri Tlogo 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan  

peningkatan kondisi awal Sebelum tindakan (pra siklus) siswa yang 

tuntas belajar sebanyak 18 siswa (54,54%) dari 33 siswa, dengan nilai 

ratarata 70,48. siklus I, jumlah siswa yang tuntas belajar menjadi 28 

siswa (84,84%) dengan nilai rata-rata 76,81. Pada siklus II, diketahui 

bahwa hanya 1 siswa yang tidak tuntas dalam belajarnya, dengan 

perolehan nilai rata -rata 77,72.Disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Discovery Learning pada mata pelajaran IPA dapat meningkatkan minat 

dan hasil belajar siswa kelas 5 Semester II SD Negeri Tlogo Kecamatan 

Tuntang Kabupaten semarang. 
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Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh agnesia clara Dau 

membuktikan model pembelajaran Discovery Learning dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Tlogo 

Kecamatan Tuntang. Temuan penelitian ini sangat mendukung penelitian 

yang penulis namun penelitian yang penulis lakukan hanya sebatas hasil 

belajar.  

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran IPA 

berorientasi pada pendekatan Discovery Learning efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA. Berdasarkan kajian diatas model 

Discovery Learning dapat meningkatkan prestasi belajar dan peningkatan 

aktivitas belajar siswa. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran yang tidak dirancang dengan baik, maka akan 

menghasilkan pembelajaran yang tidak sistematis dan tidak akan 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, serta hasil belajar yang 

diperoleh siswa jauh dari KKM yang telah ditentukan. Keberhasilan 

pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

model pembelajaran.  Pada kegiatan pembelajaran yang hanya fokus 

pada aktivitas guru dan berpusat pada penjelasan guru di sebut 

pembelajaran yang tidak berbasis Discovery Learning. 

Guru mendominasi seluruh waktu pembelajaran dengan 

penyampaian materi melalui metode ceramah.Siswa menerima materi 

pelajaran dengan pasif selama pembelajaran berlangsung. Selama proses 

kegiatan pembelajaran, aktivitas yang dilaksanakan siswa tidak pernah 

dilakukan pengukuran oleh guru. Guru hanya mengukur kemampuan 

siswa pada aspek kognitif, yakni setelah siswa diberikan tes pada akhir 

pembelajaran. Hasil belajar yang diperoleh siswa melalui tes, masih 

dibawah KKM, karena siswa hanya dilakukan pengukuran pada aspek 

kognitifnya saja, sedangkan untuk aspek afektif dan psikomotorik tidak 

pernah dilakukan pengukuran.Melihat kenyataan seperti ini, perlu 
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dilakukan perbaikan dalam proses pembelajaran, dengan mendesain 

pembelajaran melalui pembelajaran berbasis Discovery Learning. 

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka, maka dapat 

digambarkan bagan kerangka berfikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir 

  

Kondisi awal 

Pembelajaran menggunakan metode 

Konvensional 

Pembelajaran kurang 

memaksimalkan hasil 

belajar siswa didalam kelas. 

Hasil belajar IPA siswa di 

bawah KKM <65 

Siswa kurang terlibat 

secara aktif dalam  

kegiatanpembelajaran 

Di terapkan model Discovery Learning 

Siklus I, siswa lebih aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Siklus II, siswa lebih memahami dan dapat 

menemukaan sendiri materi yang sedang 

dipelajari 

 

Kondisi Akhir 

Melalui penerapan metode Discovery Learning dalam 

pembelajaran IPA maka keaktifan belajar dan hasil belajar 

siswa diharapkan dapat meningkat sehingga dapat mencapai 

ketuntasan belajar yang telah ditentukan yaitu ≥ 65 
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2.4 Hipotesis Penelitian atau Tindakan 

Berdasarkan landasan teori diatas dapat diambil suatu hipotesis 

penelitian tindakan tindakan kelas sebagai berikut: 

“Pembelajaran menggunakan model Discovery Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA materi sifat-sifat cahaya pada siswa kelas 

5 SD Negeri Bringin 03 Kabupaten Semarang Semester II tahun ajaran 

2017/2018”. 

 


