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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Proses pembelajaran yang dilakukan oleh banyak tenaga pendidik saat ini 

cenderung pada pencapaian target kurikulum, lebih mementingkan pada penghafalan 

konsep bukan pada pemahaman, siswa tidak dilatih untuk menemukan pengetahuan, tidak 

dilatih untuk menemukan konsep. Akibatnya siswa lebih cepat lupa dengan materi yang 

diajarkan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran di kelas yang selalu 

didominasi oleh guru. Masalah-masalah tersebut berdampak pada rendahnya hasil belajar 

siswa. 

 Hal tersebut juga dijumpai di Gugus Jatisono, dalam melaksanakan proses 

pembelajaran IPA masih berpusat pada guru, metode yang digunakan terpusat pada 

metode ceramah dan diskusi sehingga siswa cenderung pasif. Proses ini hanya 

menekankan pada pencapaian tuntutan kurikulum dan penyampaian tekstual semata 

daripada mengembangkan kemampuan belajar dan membangun individu. Kondisi seperti 

ini tidak akan menumbuhkembangkan aspek kemampuan dan aktivitas siswa seperti yang 

diharapkan akibatnya nilai-nilai yang didapat tidak seperti yang diharapkan. Kendala 

yang terjadi adalah siswa merasa bosan, siswa tidak berminat mengikuti pembelajaran 

IPA. Hal ini terjadi karena guru kurang kreatif dalam menyelenggarakan pembelajaran, 

guru hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi tanpa menggunakan media 

ataupun alat peraga, pembelajaran bersifat satu arah yaitu dari guru ke siswa, tidak ada 

interaksi antara guru dan siswa. Guru tidak menggunakan metode pembelajaran yang 

tepat dan sumber belajar yang jauh dari kata memadai. Hasil belajar siswa sebagian 

belum memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan sekolah yaitu 7,0, 

maka hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA masih rendah. 

 Hasil belajar IPA siswa yang rendah merupakan permasalahan yang sangat serius 

dan harus segera diatasi karena hakikat IPA adalah telaah tentang lingkungan alam 

sekitar. Berdasarkan data nilai kelas V di Gugus Jatisono , hasil belajar yang diperoleh 

siswa pada pelajaran IPA masih di bawah KKM. Ketuntasan hasil belajar kelas V pada 
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tahun pelajaran 2017/2018 hanya 50 %, pada tahun pelajaran 2018/2019 sebesar 60 %, 

padahal ketuntasan minimal rata-rata 70%. Dapat disimpulkan bahwa siswa merasa 

kesulitan dalam memahami pembelajaran IPA. 

 Berdasarkan analisis masalah yang telah dilakukan, peneliti menetapkan alternatif 

tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat mendorong 

keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA. Maka dari itu perlu diterapkan model 

pembelajaran penemuan yang dapat menambah ketertarikan siswa pada pelajaran IPA. 

 Pemanfaatkan model pengajaran, bisa dimulai dengan menjauhi dua kesalahan. 

Pertama, anggapan bahwa satu model pengajaran adalah model yang sudah cocok dan 

pas serta paten untuk digunakan, sehingga model tersebut harus diterapkan demi 

mendapat hasil terbaik. Kedua, anggapan bahwa masing-masing pembelajar memiliki 

gaya yang pas dalam pembelajaran yang tidak mungkin diubah dan diperbaiki. pemilihan 

dan penggunaan model pembelajaran yang tepat merupakan salah satu penentu 

keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran nilai (value learning) 

merupakan salah satu model yang dianggap sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran 

yang memfokuskan pada pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku siswa. Nilai 

yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuatu yang dipandang baik dan paling benar 

menurut keyakinan seseorang. Menurut Adisusilo (2013: 56) nilai adalah sesuatu yang 

dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang karena 

menyangkut pola pikir 

 Dalam menyampaikan pelajaran IPA materi  pengaruh kalor terhadap perubahan 

suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehar-hari,  guru sebaiknya mengaitkan 

pembelajaran IPA materi  pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda 

dalam kehidupan sehar-ihari dengan kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari agar 

siswa belajar dari hal-hal yang sederhana yang ada di  lingkungan sekitar sehingga siswa 

mudah dalam pemahaman dan penguasaan materi. Dalam penggunaan metode Descovery 

dan Inkuiri siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri, siswa ditempatkan 

sebagai subjek pembelajaran. Dalam pembelajaran siswa didorong untuk selalu aktif 

dalam mengikuti proses  pemebelajaran, pertanyaan yang muncul dalam pembelajaran 
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tidak hanya guru yang menjawab namun semua siswa boleh mengemukaan ide, gagasan 

maupun pandangannya dalam dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. 

Usaha mewujudkan proses pembelajaran yang mengembangkan konsep sains, 

dapat diterapkan model Discovery Learning dan Inkuiri untuk mengetahuai tingkat 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran. Keunggulan pembelajaran Discovery 

Learning adalah membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-

keterampilan dan proses-proses kognitif.  

Dalam mengaplikasikan model Discovery Learning guru berperan sebagai 

pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, 

sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar 

siswa sesuai dengan tujuan. Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan belajar mengajar 

yang teacher oriented menjadi student oriented (Kemendikbud, 2014: 32).  

Dalam metode Discovery Learning dan Inkuiri bahan ajar tidak disajikan dalam 

bentuk akhir, siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, 

membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan 

bahan serta membuat kesimpulan. 

Untuk mengkaji tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA melalui dilakukan penelitian dengan judul “PENGARUH MODEL 

DISCOVERY LEARNING DAN INKUIRI  TERHADAP PRESTASI  BELAJAR 

IPA TEMA 7 MATERI  PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN BAGI SISWA SD”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Secara khusus rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini  

adalah : 

a. Seberapa besar pengaruh model Discovery learning dapat mempengaruhi prestasi 

belajar pada materi  terhadap prestasi  belajar IPA tema  peristiwa dalam 

kehidupan bagi siswa kelas V Sekolah Dasar? 

b. Seberapa besar pengaruh model Inkuiri dapat mempengaruhi prestasi belajar pada 

materi  terhadap prestasi  belajar IPA tema  peristiwa dalam kehidupan bagi siswa 

kelas V Sekolah Dasar? 
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c. Seberapa besar perbedaan pengaruh  pengaruh prestasi belajar IPA siswa yang 

belajar menggunakan model Discovery learning dan Inkuiri pada materi  terhadap 

prestasi  belajar IPA tema  peristiwa dalam kehidupan bagi siswa kelas V Sekolah 

Dasar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Menganalisis pengaruh pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran  

Discovery Learning terhadap prestasi belajar IPA di kelas V. 

2. Menganalisis pengaruh pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran  

Inkuiri  terhadap prestasi belajar IPA di kelas V. 

3. Menganalisis perbedaan pengaruh prestasi belajar peserta didik melalui model 

pembelajaran Discovery Learning dan Inkuiri di kelas V. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Kegunaan teoritis penelitian ini untuk memperluas teori yang sudah ada, 

menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu serta memberikan referensi bagi 

peneliti selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengembangkan agar lebih baik dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan 

dalam penelitian sekarang.  

1.4.2 Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

1. Meningkatkan prestasi belajar IPA 

2. Siswa menjadi lebih percaya diri dalam pembelajaran 

 

b. Bagi Guru 

1. Mendapatkan pembelajaran IPA dengan model Discovery Learning dan 

Inkuiri yang teruji keefektifannya. 

2. Bahan pertimbangan guru dalam memilih model pembelajaran IPA di SD. 

3. Memperluas wawasan guru tentang model pembelajaran. 
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c. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan dalam 

proses pembelajaran, untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, 

inofatif dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan kualitas siswa dan 

Sekolah. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

a. Pengaruh penerapan model pembelajaran Discovery learning dan inkuiri terhadap 

kualitas pembelajaran pada siswa SD Kelas V di Gugus Jatisono Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak. 

b. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V di Gugus Jatisono Kecamatan 

Mranggen dengan sampel 3 SD. 

c. Sampel dalam penelitian adalah 3 SD yang ada di Gugus Jatisono yaitu SD 

Negeri Kangkung 1, SD Negeri Kangkug 3, dan SD Negeri Kebonbatur 1. 

d. Penelitian dilaksanakan di semester 2 tahun ajaran 2019/2020. 

e. Penelitian dilaksanakan mengacu pada Kurikulum 2013. 

f. Penelitian dilakukan focus pada muatan pelajaran IPA materi  tema  peristiwa 

dalam kehidupan bagi siswa kelas V Sekolah Dasar dalam penelitiaanya. 

g. Penelitian menitik beratkan pada model pembelajaran Discovery learning dan 

inkuiri terhadap kualitas belajar siswa SD di kelas V.  

h. Penelitian ini menitik beratkan pada pembelajaran model discovery learning dan 

inkuiri terhadap prestasi capaian akademik pembelajaran pada siswa SD di kelas 

V. 

 

1.6. Definisi Operasional 

a) Discovery learning 

Bruner dalam Kemendikbud (2014:29), bahwa Pembelajaran Discovery 

dapat diartikan sebagai pembelajaran yang terjadi bila siswa tidak disajikan 
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dengan materi pelajaran dalam bentuk akhir, tetapi diharapkan mengorganisasi 

sendiri. 

Syntaks Pembelajaran discovery learning Trianto dalam Murtono (2015: 

222) : 

Tahap 1 Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan) 

a. Guru menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar tentang pengaruh kalor 

terhadap perubahan suhu dan wujud benda.  

b. Guru menyampaikan gambaran kegiatan pembelajaran yang menggunakan 

strategi pembelajaran inkuiri, tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu 

dan wujud benda. 

c. Guru menayangkan video pembelajaran.  mengajukan pertanyaan, anjuran 

membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan 

pemecahan masalah. 

d. Siswa berkelompok menyimak instruksi guru dengan teliti. 

e. Siswa menganalisis video yang ditayangkan. 

Tahap 2 Problem Statement (Pernyataan/Identifikasi Masalah) 

a. Bersama kelompoknya siswa merumuskan masalah sendiri berdasarkan 

tayangan video.  

b. Guru membimbing siswa dalam merumuskan masalah. 

Tahap 3. Data Collection (Pengumpulan Data) 

a. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk 

berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. 

b. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan diskusi bertukar 

pendapat. 

c. Data bisa dicari melalui buku tematik siswa, buku penunjang, maupun 

lingkungan sekitar. 

Tahap 4. Data Processing (Pengolahan Data) 

a. Guru mengajukan berbagai pertanyaan yang mendorong siswa untuk dapat 

merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan 

kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. 
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Tahap 5. Verification (Pembuktian) 

a. Dengan bimbingan guru, setiap kelompok melakukan percobaan untuk 

menguji hipotesis mereka, sesuai dengan LKS yang diberikan guru.  

b. Siswa berdiskusi dalam menuliskan hasil percobaannya.   

c. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi atas percobaannya. 

d. Kelompok lain menanggapi hasil presentasi dengan tanya jawab. ( critical 

thinking, creative) 

e. Siswa bersama guru memberi tepuk salut bagi kelompok yang melakukan 

presentasi.  

f. Guru memberikan penguatan atas hasil penyajian presentasi. 

 

Tahap 6. Generalization (Menarik Kesimpulan/Generalisasi) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis.( critical thinking, creative). 

 

b) Inkuiri 

  Inkuiri berasal dari bahasa Inggris inquiry yang dapat diartikan sebagai 

suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk mencari atau memahami 

informasi. Trianto dalam Murtono (2017:244) menyatakan bahwa discovery 

merupakan bagian dari inquiry, atau inquiry merupakan perluasan proses dicovery 

yang digunakan lebih mendalam. Inkuiri dapat diartikan sebagai proses bertanya dan 

mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan. 

Langkah langkah pembelajaran model think Inkuiri : 

Tahap 1 (Menyajikan pertanyaan atau masalah) 

a. Guru membimbing siswa mengidentifikasi masalah,  

b. Guru membagi siswa dalam kelompok. 

Tahap 2 (membuat hipotesis) 

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk curah pendapat dalam 

membentuk hipotesis. 
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b. Guru membimbing siswa dalam menentukan hipotesis yang relevan 

dengan permasalahan dan memprioritaskan hipotesis mana yang menjadi 

prioritas penyelidikan. 

Tahap 3 (Merancang percobaan) 

a. Guru membimbing siswa mengurutkan langkah-langkah percobaan yang 

sesuai dengan hipotesis yang akan dilakukan.  

Tahap 4 (Melakukan percobaan untuk memperoleh informasi) 

a. Guru membimbing siswa mendapatkan informasi melalui percobaan. 

Tahap 5 (Mengumpulkan dan menganalisis data) 

a. Guru memberikan kesempatan kepada tiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil pengolahan data yang terkumpul. 

Tahap 6 (Mengumpulkan dan menganalisis data) 

a. Guru membimbing siswa dan membuat kesimpulan. 

 

c) Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah bukti hasil usaha dari aspek kognitif. Prestasi belajar 

bisa dengan mudah dilihat dari nilai yang didapat siswa, baik berupa nilai ulangan 

atau rapor. Prestasi belajar bisa dikatakan sebagai bukti pendidikan jangka pendek. 

Pengukuran keberhasilan belajar yaitu sebagai berikut : 

1. Evaluasi Prestasi Kognitif, untuk mengukur keberhasilan siswa yang berdimensi 

kognitif (ranah cipta) dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan tes 

tertulis maupun tes lisan dan perbuatan.  

2. Evaluasi Prestasi Afektif,  instrumen tes prestasi siswa yang berdimensi aktif 

(ranah rasa). Salah satu bentuk tes ranah rasa yang populer ialah “Skala Likert” 

(Likert Scale) yang bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan/sikap orang.  

3. Evaluasi Prestasi Psikomotorik Cara yang dipandang tepat untuk 

mengevaluasi keberhasilan belajar yang berdimensi ranah psikomotor (ranah karsa) 

adalah observasi, seperti tingkah laku atau fenomena lain, dengan pengamatan 

langsung.  

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah: 
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1. Faktor internal 

a. Kecerdasan, intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan Spiritual (SQ). 

b. Faktor fisiologis kondisi jasmaniah atau fisiologis pada umumnya sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. 

c. Sikap, ada tiga sikap mausia dalam menghadapi sesuatu, yaitu sikap positif, 

sikap apatis, dan sikap negative. 

d. Minat, , karena pelajaran yang diminati siswa lebih mudah dipelajari dan 

mudah dimengerti. 

e. Bakat, adalah dasar (kepandaian, sifat, dan pembawaan) yang dibawa sejak 

lahir. 

f.    Motifasi, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak 

sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 

2. Faktor eksternal 

a. Faktor keluarga 

b. Faktor lingkungan sekolah 

c. Faktor lingkungan Masyarakat 

 

 

 


