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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

          Dalam pertemuan daerah binaan seringkali guru bertukar pikiran dalam 

mewujudkan pendidikan yang berkarakter dan berprestasi, serta mampu bersaing 

dalam segala bidang. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk mewujudkan 

generasi emas Indonesia di tahun 2045 nanti. Rendahnya hasil belajar belajar pada 

muatan pelajaran IPA di Gugus Wijayakusuma Kecamatan Karangtengah 

Kabupaten Demak, menggugah peneliti untuk dapat meningkatkan hasil belajar 

belajar bagi peserta didik khususnya di Gugus Wijayakusuma Kecamatan 

Karangtengah. Dengan demikian, ini merupakan tantangan yang kompleks dalam 

menyiapkan peserta didik yang berkualitas sehingga mampu bersaing di era 

globalisasi. Peran guru sangat penting bagi dunia pendidikan, karena dari semua 

komponen pendidikan yang ada seperti kurikulum, sarana prasarana, model 

pembelajaran, guru, siswa, orang tua, dan lingkungan, yang paling menentukan 

adalah guru.  

Guru memiliki kedudukan yang sangat mulia, dari merekalah tercipta 

generasi emas Indonesia. Terlebih guru mengemban amanat untuk mewujudkan 

pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. 

Menurut Santosa (2018:5) menyatakan, “Pendidikan menyongsong tahun 

2045 fokus seyogiyanya membangun karakter generasi emas tahun 2045 agar 

memiliki sifat positif, pola pikir esensial, komitmen normatif dan kompetensi 

abilitas. Hal ini sesuai dengan undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional yang menyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
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spiritual keagamaan, pengendalimmandiri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.  

Trianto dan Hadi (2017:43) mengemukakan : Kurikulum merupakan 

seperangkat rencana dan pengaturan yang didalamnya terdapat tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran, cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Salah satu fungsi 

kurikulum adalah sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Dinamika kurikulum 

disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Saat ini, pendidikan di Indonesia sedang dihadapkan dengan pengembangan 

kurikulum 2013 untuk mengembangkan manusia Indonesia yang produktif, 

kreatif, afektif dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara dan peradaban dunia sesuai dengan tantangan perkembangan zaman. 

Hal ini sesuai dengan penelitian  Alismail dan Patrick (2015) : 

In an age of education where standardized tests determine the success of 

our schools, it is important to allow students the creativity and use the 

power of technology to support necessary skills and learn in unique  ways.  

 

Di usia pendidikan di mana tes standar menentukan keberhasilan sekolah 

kami, penting untuk memungkinkan siswa berkreativitas dan menggunakan 

kekuatan teknologi untuk mendukung keterampilan yang diperlukan dan belajar 

dengan cara yang unik. Hal tersebut sesuai dengan penerapan dari kurikulum yang 

diterapkan pemerintah yaitu kurikulum 2013.Kurikulum 2013 yang direvisi dalam 

pengimplementasinya, mengintegrasikan empat hal penting yaitu penguatan 

pendidikan karakter (PPK), literasi, High Order Thinking Skill (HOTS), dan 

ketrampilan abad 21 yakni, communication, collaboration, critical thinking and 

problem solving, and creativity and innovation. Menurut Ariyana, dkk (2019:7) 

Pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah 

pembelajaran yang melibatkan 3 aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi yaitu: 

transfer of knowledge, critical and creative thinking, dan problem solving. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian Widana,dkk (2018) yang menyatakan : 

“HOTS assessment in mathematics learning has  a  significant  effect  

onstudent's  critical  thinking  skills  in  learning  mathematics.”  
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Bahwa penilaian HOTS dalam pembelajaran matematika sangat 

berpengaruh terhadap ketrampilan siswa dalam berpikir kritis. Senada dengan 

penelitian Putra dan Debiga (2019) yang menyatakan: 

“The using of HOTS  questions to stimulate  the learners’  thinking skills is 

essential to meet the challenge of 21st century, it  is  important  for  the  test 

developers to provide adequate portions of HOTS-based items in order to  

help students to have good thinking skill to meet the challenge of 21st 

century”.  

Diharapkan kedepannya dengan pengintegrasian empat hal tersebut dapat 

menghasilkan generasi yang memiliki kemampuan dalam menjawab tantangan 

perubahan zaman, kecerdasan dalam menyikapi berbagai macam keadaan, 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, serta bertanggungjawab. Berkaitan dengan 

proses pembelajaran IPA, berdasarkan hasil pertemuan di Gugus Wijayakusuma, 

Kecamatan Karangtengah mengenai hasil belajar IPA masih belum optimal. Dari 

observasi yang telah dilakukan terungkap beberapa permasalahan yang sudah  

teridentifikasi penyebab rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas V SD di Gugus 

Wijayakusuma Kecamatan Karangtengah. Diantara permasalahan yang dihadapi 

adalah lemahnya pelaksanaan proses pembelajaran IPA yang diterapkan guru. 

Pembelajaran masih bersifat konvensional, bersifat ceramah dan siswa hanya 

mendengarkan.  

Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk membangun 

konsep, mengembangkan kemampuan berpikir, menggali pemahaman baru, serta 

mengajukan dan menyelesaikan masalah. Proses pembelajaran dalam kelas masih 

banyak menuntut siswa untuk menghafalkan berbagai informasi, otaknya hanya 

dipaksa untuk mengingat berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami dan 

menerapkan informasi yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari.  

Strategi pembelajaran berpikir yang diterapkan guru belum optimal dalam 

proses pembelajaran IPA di sekolah, sehingga siswa kurang optimal dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis, kurang memiliki 

kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Guru masih tergantung pada 

buku siswa dan buku guru, belum memanfaatkan lingkungan sekitar dan teknologi 
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sebagai sumber belajar. Guru juga belum menggunakan media pembelajaran 

sebagai perantara siswa dalam memahami konsep pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, sebagian besar guru belum sepenuhnya 

melaksanakan pembelajaran secara aktif, kreatif dan menyenangkan dalam 

melibatkan siswa. Pembelajaran masih berpusat pada guru. Dalam pembelajaran 

IPA di sekolah dasar menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan ketrampilan proses dan sikap 

ilmiah. Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa dan hasil belajar siswa, salah 

satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru. Untuk itu diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa dan diantaranya 

melalui model pembelajaran discovery dan inkuiry.  

Dalam penelitian ini, dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran discovery dan inquiry terhadap hasil belajar belajar IPA siswa kelas 

V SD di Dabin Wijayakusuma Kecamatan Karangtengah sebagai salah satu upaya 

untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Terdapat banyak model dalam dunia 

pembelajaran, namun guru harus memperhatikan model, metode, dan strategi 

yang sekiranya dapat menopang kemampuan siswa dalam memahami materi yang 

diberikan.  

Salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mengajak 

siswa terjun langsung dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data 

secara mandiri, memprosesnya secara berkelompok dan membuktikannya melalui 

suatu percobaan serta melatih siswa membuat suatu kesimpulan dari data yang 

diperoleh adalah model pembelajaran discovery dan inquiry. Melalui model 

pembelajaran discovery dan inquiry diharapkan siswa dapat memahami langsung 

konsep pada materi tersebut dan mengurangi terjadinya miskonsepsi. Hal ini 

senada dengan penelitian Tompo, dkk (2016) menyatakan : 

“That the discovery inquiry (DI) learning model to reduce the 

misconception  of Science students meets the criteria of valid, practical, and 

effective”. 

Dalam Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa implementasi Kurikulum 
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2013 disarankan menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran 

seperti inquiry based learning, discovery learning, project based learning dan 

problem based learning. Pernyataan tersebut senada dengan hasil penelitian 

Wartono, dkk (2018) menyatakan : 

“Critical thinking skills of the students in the inquiry -discovery class was 

higher than that of the conventional learning class. The research 

recommends that teachers empower HOTS ability of the students in the 

inquiry-discovery class, so that a meaningful learning and student-

centeredlearning can be created. Future researches are needed to explore 

thecontribution of inquiry-discovery model on students’ critical thinking 

skills”.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengadakan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan model discovery dan inquiry  tersebut. Oleh 

karena itu, penulis mengambil judul penelitian: “ Pengaruh Model Discovery dan 

Inquiry Terhadap Hasil Belajar Belajar IPA Siswa Kelas V Sekolah Dasar di 

Gugus Wijayakusuma Kecamatan Karangtengah”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Seberapabesar pengaruh model discovery (X1) terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas V materi perpindahan kalor di Gugus Wijayakusuma Kecamatan 

Karangtengah ?  

2. Seberapabesar pengaruh model inquiry (X2) terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas V materi perpindahan kalor di Gugus Wijayakusuma Kecamatan 

Karangtengah ?  

3. Seberapabesar perbedaan pengaruh model discovery (X1) dan model inquiry 

(X2) terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V materi perpindahan kalor di 

Gugus Wijayakusuma Kecamatan Karangtengah ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai 

berikut .  

1. Menganalisis pengaruh model discovery terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas V materi perpindahan kalor di Gugus Wijayakusuma Kecamatan 

Karangtengah.  

2. Menganalisis pengaruh model inkuiry terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 

V materi perpindahan kalor di Gugus Wijayakusuma Kecamatan 

Karangtengah. 

3. Menganalisis perbedaan pengaruh  model discovery-inquiry terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V materi perpindahan kalor di Gugus Wijayakusuma 

Kecamatan Karangtengah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

Kegunaan teoritis penelitian ini untuk memperluas teori yang sudah ada, 

menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu serta memberikan  

referensi bagi penelitian selanjutnya agar lebih baik dan detail dalam 

memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian sekarang. 

b. Manfaat Praktis  

Dengan diketahuinya hal-hal yang telah dirumuskan pada penelitian ini, 

maka diharapkan hasil penelitiannya dapat bermanfaat lagi.  

1) Bagi Siswa  

a. Melalui penerapan model discovery dan inquiry dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

b. Melalui penerapan model discovery dan inquiry dapat mengembangkan 

berpikir kreativ siswa.  

c. Melalui penerapan model discovery dan inquiry dapat meningkatkan 

semangat dan motivasi belajar siswa.  
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2) Bagi Guru  

a. Penerapan model discovery dan inquiry dapat dijadikan sarana untuk 

mengevaluasi pembelajaran yang sudah berlangsung selama ini.  

b. Penerapan model discovery dan inquiry dapat mengembangkan 

ketrampilan guru dalam mengembangkan pembelajaran dan 

pengelolaan kelas secara maksimal.  

c. Penerapan model discovery dan inquiry dapat meningkatkan kualitas 

guru dalam pembelajaran.  

3) Bagi Sekolah  

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk 

memotivasi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih 

inovatif, kreatif, dan menyenangkan.  

b. Meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pembelajaran IPA yang 

kreatif.  

c. Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan acuan dalam 

menggunakan model discovery dan inquiry.  

4) Bagi Peneliti 

a. Dapat memperdalam ilmu pengetahuan yang dimiliki peneliti dan 

mengetahui lebih dalam lagi keadaan yang sebenarnya terjadi di 

sekolah yang diteliti.  

b. Untuk membuktikan teori yang selama ini didapatkan oleh peneliti 

dengan keadaan yang sebenarnya.  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut.  

a. Permasalahan pengaruh penerapan model discovery dan inquiry terhadap 

hasil belajar IPA di sekolah dasar kelas V pada materi perpindahan kalor 

di Gugus Wijayakusuma Kecamatan Karangtengah.  

b. Penelitian ini dilakukan di kelas V di Gugus Wijayakusuma Kecamatan 

Karangtengah.  
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c. Sampel dalam penelitian ini meliputi SDN Dukun 1, SDN Kedunguter, 

SDN  Klitih 1. SDN Klitih 2, SDN Sampang 1, dan SDN Sampang 2  

d. Penelitian ini dilakukan di semester 2 tahun ajaran 2019/2020.  

e. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kurikulum 2013.  

f. Penelitian ini menggunakan tema 6 dalam penelitiannya.  

g. Penelitian ini dikhususkan pada mupel IPA.  

h. Penelitian ini menitik beratkan pada pembelajaran model discovery dan 

inquiry.   

 

1.6 Definisi Operasional  

a. Model Discovery  

Discovery yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah model yang 

lebih menekankan pada pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu 

disiplin ilmu, melalui keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Dalam penerapannya model pembelajaran discovery learning tidak 

hanya menuntut peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran,dalam model 

pembelajaran ini juga menuntut peserta didik untuk mengembangkan kemampuan 

kemampuan yang ada dalam dirinya, seperti kemampuan observasi, analisis, 

prediksi dan penentuan.  

Dalam pembelajaran discovery, siswa diberikan suatu stimulus atau 

rangsangan yang berupa pertanyaan menantang yang berhubungan dengan 

pembelajaran sehingga memancing siswa untuk dapat menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Siswa diberikan waktu untuk mengidentifikasi masalah 

dan mencari jawaban sementara. Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

mengumpulkan data sebanyak mungkin yang berhubungan dengan masalah 

tersebut. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui wawancara, observasi dan 

sebagainya sehingga menemukan jawaban alternatif dari permasalahan. Setelah 

data diolah maka siswa mengecek lagi hasilnya dengan cermat melalui suatu 

pembuktian. Setelah itu siswa menarik kesimpulan.  
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b. Model Inquiry 

Model Pembelajaran Inquiry adalah pembelajaran yang melibatkan siswa 

dalam menemukan pengetahuan atau pemahaman untuk menyelidiki, mulai dari 

melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, merencanakan penyelidikan, 

mengumpulkan data atau informasi dan melakukan penyelidikan, menganalisi 

data, membuat kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil penyelidikan. 

Dalam penelitian ini, siswa memahami orientasi tujuan pembelajaran yang 

disampaiakan, kemudian siswa merumuskan masalah yang disajikan guru, siswa 

menentukan hipotesis masalah atau menentukan jawaban sementara, kemudian 

siswa mengumpulkan data dan menguji hipotesis dengan menganalisis data 

kemudian membuat suatu kesimpulan dari suatu kegiatan. Guru membimbing 

untuk mempresentasikan hasil kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan.     

c. Pengukuran Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan hasil yang telah diperoleh peserta didik berupa 

tingkat penguasaan setelah mengikuti berbagai proses pembelajaran Dalam 

penelitian pengukuran tes belajar menggunakan pre test dan post tes, sebelum 

menggunakan model discovery dan inquiry dan setelah menggunakan model 

tersebut. Sehingga dapat dilihat pengaruh model tersebut terhadap hasil tes siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


