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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan pembelajaran 

aktif, dimana melibatkan siswa untuk aktif dalam pencarian dan 

pengembangan pengetahuan. Siswa diharapkan aktif mencari dan menemukan 

konsep, mampu menganalisis suatu masalah, aktif berdiskusi, berani berbicara 

untuk menyampaikan gagasan, mampu mendengarkan dan menerima gagasan 

dari orang lain, mampu menuliskan hasil kerja sebagai laporan serta mampu 

membaca dan menyampaikan hasil kerja. Dalam kurikulum 2013 

pembelajaran IPA disebutkan tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar 

adalah menuntut siswa agar mampu melakukan dan menemukan sesuatu. Di 

Sekolah Dasar (SD) aspek keterampilan dasar tersebut dikembangkan dalam 

semua mata pelajaran salah satunya adalah mata pelajaran IPA atau sains. 

Pelajaran IPA harusnya dapat dilaksanakan dengan efektif agar dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan 

cakupan materi IPA yang cukup luas. 

Sebagai mata pelajaran yang mengandung informasi dan pengetahuan 

tentang alam semesta dan seisinya, pelajaran IPA mengandung konsep-konsep 

dasar yang cukup mendasar yang harus dipahami siswa, dan seringkali sulit 

dirasakan siswa karena cukup banyak yang harus di kuasai. Permasalahan 

umum yang di oleh siswa sekolah dasar (SD) dalam belajar IPA adalah 
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sulitnya menguasai konsep tersebut yang berdampak pada rendahnya prestasi 

belajar siswa.  

Permasalahan terkait dengan rendahnya prestasi belajar IPA juga 

terjadi dan dialami pada siswa kelas V di Sekolah Dasar 1 Sidanegara hal ini 

di buktikan dengan data hasil tes siswa yang belum mencapai KKM.   

Tabel 1.1 Hasil Ujian Akhir Semester Ganjil Mata Pelajaran IPA 

No Skala Rentang    

Nilai 

Jumlah 

Siswa 

1 

2 

3 

67-100 

50-66 

0-45 

     14 

15 

2 

     Jumlah 31 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari jumlah total 

siswa 31, tidak ada 50% dari siswa yang mencapai KKM yaitu 67. Hasil ujian 

menunjukkan nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 40 dan nilai tertinggi 

100. Siswa yang nilainya mencapai KKM sebanyak 45,16%  atau 14 siswa dan 

yang kurang dari KKM 54,84% atau 17 siswa.  

Hasil wawancara dengan guru kelas V diperoleh informasi bahwa 

sebagian besar siswa masih kesulitan memahami materi. Di sampaing nilai tes 

yang masih rendah, siswa juga kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan tanya jawab di kelas juga kurang direspon dengan baik oleh siswa 

sehingga proses penyampaian pengetahuan oleh guru berjalan kurang optimal. 

Guru dan peneliti melakukan refleksi untuk mengetahui penyebab 

rendahnya prestasi belajar siswa. Dari hasil refleksi pembelajaran dapat 
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teridentifikasi beberapa faktor kemungkinan penyebabnya, yaitu kegiatan 

pembelajaran yang masih kurang mampu meningkatkan keaktifan siswa. 

Pembelajaran masih sangat monoton dan kurang kegiatan learning by doing 

atau belajar sambil melakukan sehingga pemerolehan pengetahuan siswa dan 

pemahaman siswa kurang optimal. 

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang terjadi di kelas V maka 

guru dan peneliti sepakat untuk melakukan perbaikan pembelajaran guna 

meningkatan prestasi belajar IPA siswa dengan kolaborasi untuk melakukan 

sebuah penelitian tindakan kelas (PTK). Selanjutnya guru dan peneliti 

menentukan model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan 

siswa.  

Model discovery mengacu kepada teori belajar yang didefinisikan 

sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan 

pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi 

sendiri (Syah, 2004: 244). Model pembelajaran discovery lebih menekankan 

pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. 

Pendekatan yang digunakan discovery adalah peserta didik diarahkan pada 

kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri 

dan membantu anak didik untuk bisa mengerti kekuatan dan kelebihan mereka 

yang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing sehingga anak didik 

akan memahami proses belajar yang benar. Maka model pembelajaran 

discovery memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa dalam proses 

pembelajaran, sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan hasil belajar 
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siswa mata pelajaran IPA kelas V SD Kabupaten Purbalingga pada materi 

mendeskripsikan fungsi organ penapasan pada manusia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diperoleh rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana  model pembelajaran discovery dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa mata pelajaran IPA dalam aspek prestasi pada materi 

mendeskripsikan fungsi organ penapasan pada manusia di kelas V SD Negeri 

1 Sidanegara” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah “meningkatkan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA pada materi mendeskripsikan fungsi organ 

penapasan pada manusia bagi kelas V SD N Sidanegara melalui model 

discovery”. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi Siswa  

 Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa khususnya pada 

mata pelajaran IPA dalam pembelajaran di sekolah. 
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2. Bagi Guru 

Memberikan pemahaman baru tentang model model discovery 

dengan sebagai alternatif dalam mengajarkan pelajaran IPA. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan bagi sekolah khususnya dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA siswa. 

4. Bagi Peneliti 

 Mengetahui dan mengembangkan pembelajaran discovery 

sehingga terbiasa melakukan inovasi dalam proses pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kualitas belajar siswa dan kualitas guru mengajar. 
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