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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bertujuan untuk mencapai kepribadian suatu individu yang 

lebih baik. Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang lebih 

baik, manusia yang lebih berkebudayaan, dan manusia yang memiliki kepribadian 

yang lebih baik. Pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan 

semua aspek kepribadian manusia, yang mencakup pengetahuan, nilai, sikap, dan 

keterampilannya. 

Di masa yang akan datang siswa akan menghadapi tantangan berat karena 

kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat dan pesat. 

melalui mata pelajaran IPA yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi alam dan lingkungan 

dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Namun, dengan melihat 

keadaan saat ini, permasalahan pendidikan selalu muncul bersamaan dengan 

perkembangan peningkatan kemampuan siswa, situasi dan kondisi lingkungan 

yang ada, pengaruh informasi dan kebudayaan, serta berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, 

inovasi di bidang pendidikan perlu selalu di upayakan agar dapat menopang 

perkembangan jaman dewasa ini.  

IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari 

sekolah dasar sampai sekolah tingkat lanjutan dan memiliki rumpun pengetahuan 

yang beragam. IPA mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 
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generalisasi yang berkaitan dengan isu alam dan lingkungan.  Perkembangan dan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, membuka kemungkinan siswa 

(siswa) harus mampu menyerap informasi pembelajaran dari berbagai sisi, baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas, melalui bimbingan guru maupun dengan belajar 

mandiri dari lingkungan masyarakat.  

Untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, guru dituntut 

untuk mampu menyusun dan merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan 

tegas dengan tujuan agar hasil belajar dapat dicapai dengan optimal. Kenyataan 

yang terjadi, penerapan strategi belajar yang konvenional dan kurang inovatif, 

berdampak terhadap pencapaian hasil belajar siswa yang tidak mencapai KKM 

yang ditentukan oleh guru sendiri. 

Kenyataan di lapangan, tujuan dari pembelajaran di SD Negeri Peundeuy 

belum tercapai secara maksimal. Ukuran pencapaian itu melalui nilai perolehan 

siswa yang belum mencapai KKM sebesar 60, dimana rata-rata nilai perolehan 

siswa hanya mampu mencapai 5,24. Kondisi ini disinyalir karena siswa merasa 

jenuh dengan pelajaran IPA yang dianggap membosankan dan tidak menarik. 

Pengaruh lainnya adalah siswa tidak kondusif di dalam kelas dan tidak adanya 

motivasi yang mendorong siswa untuk serius mempelajari mata pelajaran IPA, 

sehingga inti dari mata pelajaran IPA tersebut tidak tersampaikan secara 

menyeluruh.  

Keadaan tersebut, dipicu dari beberapa indikator yang salah satu 

diantaranya ialah penggunaan model belajar yang tidak optimal. Pembelajaran 

yang monoton ini disebabkan karena pada setiap kegiatan belajar siswa dibatasi 

sebagai objek belajar dan guru sebagai pusat pembelajaran, penyampaian materi 
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belajar pun belum meresap kedalam pemahaman siswa, hal ini dikarenakan siswa 

kurang terlibat dalam pengalaman belajar. Penerapan metode Discovery 

merupakan upaya guru yang bertujuan agar siswa dapat mengeksplorasi diri 

dalam meningkatkan hasil belajar.  

Penulis mencoba melakukan penelitian tindakan kelas mata pelajaran IPA 

yang bertujuan agar tujuan pembelajaran IPA dapat diraih siswa secara maksimal. 

Setelah pelaksanaan penelitian ini diharapkan agar terjadi perubahan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan demikian peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul, Pendekatan 

Discovery Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pertumbuhan 

Dan Perkembangan Makhluk Hidup Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Sekolah Dasar 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan, penulis merumuskan beberapa 

masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

Discovery pada materi Alat Indera Manusia mata pelajaran IPA siswa kelas 4 

SDN Peundeuy? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

Discovery pada materi Alat Indera Manusia mata pelajaran IPA siswa kelas 4 

SDN Peundeuy? 
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3. Bagaimanakah peningkatan nilai hasil belajar siswa dengan menerapkan 

pendekatan Discovery pada materi Alat Indera Manusia mata pelajaran IPA 

siswa kelas 4 SDN Peundeuy? 

 

C. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan yang dirumuskan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah: 

“Terdapat Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Pendekatan 

Discovery dalam Pembelajaran IPA pada Materi Alat Indera Manusia.” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ii 

adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan Discovery pada materi Alat Indera Manusia mata pelajaran IPA 

siswa kelas 4 SDN Peundeuy 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan Discovery pada materi Alat Indera Manusia mata pelajaran IPA 

siswa kelas 4 SDN Peundeuy 

3. Untuk mendeskripsikan peningkatan nilai hasil belajar siswa dengan 

menerapkan pendekatan Discovery pada materi Alat Indera Manusia mata 

pelajaran IPA siswa kelas 4 SDN Peundeuy 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan memiliki manfaat positif bagi 

guru, siswa, dan pihak-pihak yang terkait. Manfaat yang dapat diambil 

diantaranya: 

1. Manfaat bagi siswa 

a. Diharapkan dapat meningkatkan nilai belajar siswa karena proses 

pembelajaran lebih bermakna  

b. Diharapkan dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep 

IPA  

c. Diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas 

2. Manfaat bagi guru 

a. Diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pencapaian nilai perolehan 

siswa secara optimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja guru yang 

optimal 

b. Sebagai salah satu acuan dalam mendapatkan cara yang efektif dalam 

penyajian pelajaran 

c. Sebagai bahan rujukan dalam menggunakan model pembelajaran yang 

lebih variatif 

d. Sebagai referensi literatur bagi guru yang akan melakukan penelitian 

tindakan kelas 

e. Sebagai motivasi guru untuk membuat penelitian tindakan kelas 

3. Manfaat bagi peneliti 

a. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya 

b. Sebagai bahan perbandingan dalam menggunakan model pembelajaran 
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c. Sebagai salah satu syarat dalam perkuliahan dalam memperoleh gelar S-1 

PGSD Dual Modes Universitas Pendidikan Indonesia 

 

F. Definisi Operasional 

Berdasarkan judul penelitian ini, beberapa definisi operasional penelitian 

berdasarkan judul, diantaranya: 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui 

kegiatan belajar. Keberhasilan belajar dapat ditinjau dari segi proses dan dari segi 

hasil. Keberhasilan dari segi hasil dengan mengasumsikan bahwa proses belajar yang 

optimal memungkinkan hasil belajar yang optimal pula. Hasil belajar yang ditinjau 

ada tiga kawasan yaitu kawasan kognitif, afektif dan psikomotorik (Yamin, 2005: 65) 

Berdasarkan pengertian tersebut, hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa melalui proses belajar yang mencakup perubahan kognitif, afektif 

dan psikomotorik siswa ke arah yang lebih baik.  

2. Pendekatan Discovery 

Pendekatan Discovery adalah suatu metode atau cara untuk 

menyampaikan ide-ide atau gagasan lewat proses menemukan. Pendekatan 

Discovery yang dimaksud di sini adalah metode penemuan yang terbimbing, 

karena siswa belum sebagai ilmuwan. Oleh karena itu masih memerlukan 

pertolongan guru setapak demi setapak sebelum menjadi penemu murni. Dengan 

demikian petunjuk dan instruksi perlu diberikan kepada siswa apabila mereka 

belum menunjukkan kemampuan untuk menemukan ide atau gagasan yang 

dimaksud. Walaupun demikian siswa tetap diwajibkan untuk berusaha mengatasi 
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kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Jadi dalam metode penemuan terbimbing 

kegiatan belajar mengajar melibatkan secara maksimum baik guru maupun siswa. 

3. Pembelajaran IPA di SD 

Mata Pelajaran IPA merupakan wahana bagi siswa untuk mempelajari diri 

dan alam sekitar melalui penguasaan fakta, konsep dan proses penemuan yang 

dilaksanakan secara ilmiah, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehar-hari. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai kumpulan 

pengetahuan yang tersusun secara terbimbing. Hal ini sejalan dengan kurikulum 

KTSP (Depdiknas, 2006) bahwa “IPA berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan”.  


