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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah perubahan tingkah laku yang bersifat permanen 

sebagai hasil pengalaman. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika  

dapat menunjukkan perubahan perilakunya (Morgan dalam Suprijono, 

2012: 3). Pengertian yang disampaikan oleh Morgan juga senada dengan 

yang disampaikan oleh Hamalik (2008: 154-156) belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang relatif menetap berkat latihan dan pengalaman. Gagne 

dalam Sagala, (201: 13) menyebutkan belajar adalah sebagai suatu proses 

dimana suatu organisma berubah tingkah lakunya sebagai akibat dari 

pengalaman 

 Slameto (2011: 2) mengungkapkan pengertian lain tentang belajar 

secara psikologis,  merupakan suatu proses perubahan. perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam 

seluruh aspek tingkah laku secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pendapat 

lain menyatakan belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman 

individu dalam interaksi dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, 

afektif dan psikomotor (Djamarah, 201: 12-13) 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa 

belajar adalah perubahan tingah laku sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungan yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang 

bersifat permanen. 

2. Prestasi Belajar 

Prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie. Kemudian 

dalam bahasa Indonesia menjadi “ prestasi” yang berarti “hasil usaha”. 

Istilah “prestasi belajar” (achievement) berbeda dengan “hasil belajar” 

(learning outcome). Prestasi belajar biasanya berkenaan dengan aspek 

pengetahuan, sedangkan hasil belajar adalah aspek pembentukan watak 

peserta didik. Kata prestasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan 

kegiatan antara lain dalam kesenian, olah raga dan pendidikan, khususnya 

dalam pembelajaran (Arifin, 2013: 12).  

Prestasi merupakan bukti atau hasil atas usaha yang telah 

dilakukan oleh seseorang. Hamdani (2011: 137) mengungkapkan bahwa 

prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, 

baik secara individual maupun secara kelompok. Prestasi tidak akan 

pernah dihasilkan selama seseorang tidak pernah melakukan kegiatan. 

Prestasi dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan 

dalam penentuan nilai akhir, sebab prestasi atau pencapaian siswa yang 

dilambangkan dengan nilai-nilai hasil belajar pada dasarnya 

mencerminkan sampai sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah 

dicapai oleh siswa dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah 
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ditentukan bagi masing-masing mata pelajaran atau bidang studi 

(Sudijono, 2013: 434).  

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh 

seseorang yang nantinya akan memperoleh sebuah hasil. Slameto (2010: 

2) menyatakan belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar merupakan  bukti keberhasilan yang telah dicapai sesesorang dari 

hasil belajarnya. Prestasi belajar akan dicapai oleh seseorang setelah 

melakukan kegiatan belajar secara maksimum. Sedangkan wujud dari 

prestasi belajar tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai (angka) untuk 

menunjukan kemampuan pencapaian dari hasil belajarnya.  

a. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu faktor dari dalam 

(intern) dan faktor dari luar (ekstern), Hamdani (2011: 139-146). 

1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari peserta didik. 

Faktor ini antara lain sebagai berikut: 
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a) Kecerdasan (inteligensi) 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan 

untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. 

Kemampuan ini sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya 

inteligensi yang normal selalu menunjukan kecakapan sesuai 

dengan tingkat perkembangan sebaya.  

b) Faktor jasmani atau faktor fisiologis 

Kondisi jasmaniah atau fisiologis pada umumnya sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang.  

c) Sikap 

Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk mereaksi terhadap 

suatu hal, orang, atau benda dengan suka, tidak suka, atau acuh 

tak acuh. Dalam diri siswa harus ada sikap yang positif 

(menerima) kepada sesama peserta didik atau kepada gurunya. 

Sikap positif ini akan menggerakkannya untuk belajar. Adapun 

siswa yang sikapnya negatif (menolak) kepada sesama siswa atau 

gurunya tidak akan mempunyai kemauan untuk belajar.  

d) Minat 

Minat menurut para ahli psikologi adalah suatu 

kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat 

sesuatu secara terus-menerus. Minat ini erat kaitannya dengan 

perasaan, terutama perasaan senang. Dapat dikatakan minat itu 

terjadi karena perasaan senang pada suatu. Minat memiliki 
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pengaruh yang besar terhadap pembelajaran. Jika menyukai suatu 

mata pelajaran, siswa akan belajar dengan senang hati tanpa rasa 

beban.   

e) Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan 

datang. Setiap orang memliki bakat dalam arti berpotensi untuk 

mencapai prestasi sampai tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas 

maisng-masing.  

f) Motivasi 

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motivasi menjadi hal yang penting 

karena hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong siswa 

untuk melakukan belajar.  

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan 

sosial dan lingkungan nonsosial. Lingkungan sosial contohnya guru, 

kepala sekolah, staf administrasi, teman-teman sekelas, rumah 

tempat tinggal peserta didik, alat-alat belajar, dan lain-lain. Adapun 

yang termasuk dalam lingkungan nonsosial yaitu gedung sekolah, 

tempat tinggal, dan waktu belajar. 
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Slameto (dalam Hamdani, 2011: 143) menyatakan bahwa 

faktor ekstern yang dapat mempengaruhi prestasi belajar adalah 

sebagai berikut: 

a) Keadaan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan tekecil dalam 

masyarakat, tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. 

Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama. Adanya 

rasa aman dalam keluarga sangat penting dalam keberhasilan 

seseorang dalam belajar. Rasa aman itu membuat seseorang 

terdorong untuk belajar secara aktif karena rasa aman merupakan 

salah satu kekuatan pendorong dari luar yang menambah motivasi 

untuk belajar.  

b) Keadaan sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama 

yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar 

siswa. Oleh karena itu, lingkungan sekolah yang baik dapat 

mendorong peserta didik untuk belajar lebih giat. Keadaan 

sekolah ini meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan guru 

dengan peserta didik, alat-alat pelajaran, dan kurikulum. 

Hubungan antara guru dan siswa yang kurang baik akan 

mempengaruhi hasil-hasil belajarnya.  
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c) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam proses 

pelaksanaan pendidikan. Lingkungan alam sekitar sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan pribadi anak sebab dalam 

kehidupan sehari-hari anak akan lebih banyak bergaul dengan 

lingkungan tempat tinggal anak tersebut berada. 

b. Fungsi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar (achievement) semakin terasa  penting untuk 

dibahas, karena mempunyai beberapa fungsi utama. Arifin (2013: 12-

13) mengungkapkan bahwa fungsi dari prestasi belajar antara lain 

sebagai berikut:  

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai siswa.  

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Para 

ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi 

keingintahuan (couriosity) dan merupakan kebutuhan umum 

manusia”. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi 

peserta didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan berperan sebagai umpan balik (feedback) dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. 
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4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ektern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi 

pendidikan. Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan relevan 

dengan kebutuhan masyarakat dan anak didik. Indikator ektern 

dalam arti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan 

indikator tingkat kesuksesan peserta didik di masyarakat. Asumsinya 

adalah kurikulum yang digunakan relevan pula dengan kebutuhan 

masyarakat.  

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik menjadi 

fokus utama yang harus diperhatikan, karena peserta didiklah yang 

diharapkan dapat menyerap seluruh materi pelajaran.  

3. Ilmu Pengetahuan Alam 

Wahyana (Trianto, 2010: 136) mengatakan bahwa ilmu 

pengetahuan alam adalah suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara 

sistematik dan dalam penggunaanya secara umum terbatas pada gejala-

gejala alam. Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya 

kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

  IPA pada hakikatnya dapat dipandang dari segi produk, proses 

dan dari segi pengembangan sikap. Artinya belajar IPA memiliki dimensi 

proses, dimensi hasil (produk), dan dimensi pengembangan sikap ilmiah. 

Ketiga dimensi IPA tersebut saling terkait. Ini berarti bahwa proses belajar 
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mengajar IPA seharusnya mengandung ketiga dimensi tersebut (Sri, 207: 

9). 

a. IPA sebagai Produk 

IPA sebagai produk merupakan akumulasi hasil upaya para 

perintis IPA terdahulu dan umumnya telah tersusun secara lengkap dan 

sistematis dalam bentuk buku teks. Buku teks IPA merupakan body of 

knowledge dari IPA. Buku teks memang penting, tetapi ada sisi lain 

IPA yang tidak kalah pentingnya yaitu dimensi “proses”, maksudnya 

proses mendapatkan ilmu itu sendiri. Pembelajaran IPA seseorang 

guru dituntut untuk dapat mengajar anak didiknya memanfaatkan alam 

sekitar sebagai sumber belajar. Alam sekitar merupakan sumber belajar 

yang otentik dan tidak akan habis digunakan (Sri, 2007: 9). 

b. IPA sebagai Proses 

IPA sebagai  proses adalah proses mendapatkan IPA. Peneliti 

mengetahui bahwa IPA disusun dan diperoleh melalui metode ilmiah. 

Untuk anak SD, metode ilmiah dikembangkan secara bertahap dan 

berkesinamungan, dengan harapan bahwa pada akhirnya akan 

terbentuk paduan yang lebih utuh sehingga anak SD dapat melakukan 

penelitian sederhana. Disamping itu, pentahapan pengembangannya 

disesuaikan dengan tahap dari suatu proses penelitian atau eksperimen, 

yaitu meliputi. 1) obervasi, 2) klasifikasi, 3) interprestasi, 4) prediksi, 

5) hipotesis, 6) mengendalikan variable, 7) merencanakan dan 
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melaksanakan penelitian, 8) inferensi, 9) aplikasi, dan 10) komunikasi 

(Sri, 2007: 9). 

Uraian di atas menunjukan bahwa pembelajaran IPA di SD 

mencangkup produk dan proses IPA, karena keduanya tidak dapat 

dipisahkan. Guru yang berperan sebagai fasilitator siswa dapat belajar 

produk dan proses IPA harus dapat mengemas pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik siswa. 

4. Materi Alat Pernapasan Pada Manusia 

Bernapas adalah salah satu kegiatan yang terus-menerus dilakukan 

semua makhluk hidup sepanjang usianya. peneliti dapat menahan napas 

hanya beberapa menit, mengapa demikian? 

Dengan bernapas tubuh kita mendapatkan oksigen yang diperlukan 

agar proses metabolisme tubuh kita dapat berlangsung. Oksigen berperan 

mengubah sumber energi menjadi energi, sehingga tanpa oksigen proses 

metabolisme tidak dapat terjadi. Oleh karena itulah, jika tidak dapat 

bernapas selama beberapa menit saja manusia bisa meninggal dunia. Di 

kelas IV proses pernapasan sudah diajarkan.Kali ini kita akan membahas 

lebih lanjut tentang sistem pernapasan. 

Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah semua organ yang 

berperan dalam proses pernapasan/respirasi. 
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   Gambar 2.1. Alat pernafasan pada manusia 

Alat Pernapasan Manusia Pada Gambar di atas terlihat alat 

pernapasan manusia, yakni berupa :  

a. Hidung,  

b. Tekak (pharynx),  

c. Pangkal tenggorok (larynx),  

d. Batang tenggorok (trakea),  

e. Bronkus, 

f. Bronkiolus, 

g. Alveolus, 

h. Paru-paru (pulmo). 

a) Hidung 

Hidung merupakan organ pernapasan pertama yang dilalui udara 

luar, merupakan lubang tempat masuk dan keluarnya udara pernapasan. 
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Hidung terdiri dari: lubang hidung, 

rongga hidung, dan ujung rongga 

hidung. Selain menghirup udara 

melalui hidung sebenarnya kita juga 

dapat menghirup uadara melalui 

mulut. Tapi sebaiknya kita bernapas 

melalui hidung saja. Di dalam rongga 

hidung terdapat selaput lendir dan bulu-bulu hidung. 

Jika bernapas melalui hidung, maka ada beberapa keuntungan yang 

kita peroleh, yaitu sebagai berikut: 

1) Udara yang masuk menjadi bersih karena terlabih dahulu disaring oleh 

bulu-bulu hidung selaput lendir. 

2) Udara yang masuk mengalami penyesuaian suhu sesuai dengan panas 

tubuh kita. 

3) Udara yang masuk mengalami penyesuaian kelembapan sesuai dengan 

kondisi tubuh. 

Fungsi hidung bulu hidung dan lapisan lendir di dalam rongga 

hidung menyaring debu dan mikroorganisme dari udara yang masuk. 

Pembuluh darah yang banyak terdapat pada selaput lendir / membran 

mukus membantu mengatur suhu udara yang masuk menjadi hampir sama 

dengan suhu badan di samping melembabkannya. Selain itu hidung juga 

Gambar 2.2. Bagian hidung 
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berfungsi sebagai organ untuk membau karena reseptor bau terletak di 

bagian atas hidung. 

b) Faring 

Faring merupakan 

percabangan 2 saluran, yaitu 

saluran tenggorokan yang 

merupakan saluran pernapasan, 

dan saluran kerongkongan yang 

merupakan saluran pencernaan. 

Faring dimulai dari akhir lubang 

hidung hingga daerah awal laring (pangkal tenggorok). Pada daerah ini 

kadang-kadang terjadi kemacetan makanan apabila mekanisme klep antara 

selaput lunak langit-langit atas dan epiglottis pada bagian bawah 

terganggu. Gangguan tersebut dapat diakibatkan karena bicara atau 

bernapas saat sedang makan, gangguan tersebut disebut tersedak.  

Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang 

membawa makanan dari rongga mulut hingga ke Esofagus. Hubungan 

faring dengan rongga hidung dan laring ini membuat faring menjadi cukup 

penting dalam produksi suara, serta memungkinkan manusia untuk 

bernapas menggunakan mulut serta jika diperlukan secara medis 

memasukkan makanan melalui hidung. 

Gambar 2.3. Bagian faring 
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c) Laring 

Laring merupakan daerah 

kotak suara dengan selaput 

suara. Pita suara terletak di 

dinding laring bagian dalam. 

Selaput suara akan bergetar jika 

terhembus udara dari paru-paru. 

Pada laring terdapat katup 

pangkal tenggorok (epiglottis) 

dan tulang-tulang rawan yang 

membentuk struktur jakun. Epiglottis berguna untuk menutup laring 

sewaktu kita menelan makanan. Dengan demikian, makanan kita tidak 

masuk ke dalam saluran pernapasan.  

Pada laring juga terdapat cairan yang berguna untuk menangkap 

debu dan kotoran yang masuk. Bila udara yang kotor dan mengandung 

banyak kuman terbawa masuk ke saluran pernapasan, maka dapat 

menyebabkan terjadinya infeksi pada laring yang disebut laringitis (radang 

laring). Bila infeksi cukup parah, maka dapat mengakibatkan selaput suara 

membengkak dan akhirnya suara menjadi serak atau hilang sama sekali. 

Fungsi Laring mengatur tingkat ketegangan dari pita suara yang 

selanjutnya mengatur suara. Laring juga menerima udara dari faring 

diteruskan ke dalam trakea dan mencegah makanan dan air masuk ke 

dalam trakea. 

Gambar 2.4. Bagian laring 
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d) Trakea 

Batang tenggorok (trakea) 

terletak di depan kerongkongan 

(saluran makanan). Batang 

tenggorok tersusun dari tulang-

tulang rawan yang berbentuk 

cincin. Dinding sebelah dalam 

tenggorok mempunyai selaput 

lendir yang sel-selnya berambut getar. Selaput lendir dan rambut getar 

berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan udara kotor (debu) agar tidak 

masuk ke dalam paru-paru. Akibat pengeluaran secara paksa tersebut kita 

akan batuk atau bersin. Jadi, fungsi trakea yaitu mengusir debu-debu halus 

yang lolos dari penyaringan di rongga hidung. 

Dalam anatomi, tenggorokan adalah bagian dari leher yang terdiri 

dari faring dan laring. Tenggorokan memiliki sebuah selaput otot yang 

dinamakan epiglottis yang berfungsi untuk memisahkan esofagus dari 

trakea dan mencegah makanan dan minuman untuk masuk ke saluran 

pernapasan. Tenggorokan itu terdiri dari 2 bagian: 

 Jalan makan (kerongkongan): Orofaring, hipofaring dan esofagus 

 Jalan napas (tenggorok): Faring, laring dan trakea 

 

Gambar 4.5. Bagian trakea 
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e) Bronkus 

Cabang batang tenggorok (bronkus) tersusun dari tulang-tulang 

rawan yang berbentuk cincin. Bronkus merupakan percabangan dari 

trakea, bercabang menjadi 2 yaitu ke kanan menuju paru-paru kanan dan 

ke kiri menuju paru-paru kiri. Bronkus kanan bercabang menjadi tiga 

bronkiolus sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi dua bronkiolus. 

Masing-masing cabang tersebut berakhir pada gelembung paru-paru atau 

alveolus. Di dalam paru-paru bronkus bercabang-cabang menjadi 

bronkiolus yang menuju setiap lobus paru-paru. Fungsi bronkus adalah 

menyediakan tempat laluan jalannya udara yang dibawa masuk ke dalam 

paru-paru dan untuk mengeluarkan udara.  

f) Bronkiolus 

Anak cabang batang tenggorok (bronkiolus) mengambil 

percabangan sesuai dengan jumlah gelambir paru-paru. Bronkiolus yang 

menuju paru-paru kanan bercabang 3, sedangkan yang menuju paru-paru 

kiri bercabang 2. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus, dindingnya 

lebih tipis dan salurannya lebih tipis. Pada ujung bronkiolus terdapat 

gelembung-gelembung yang sangat kecil yang disebut alveolus. 

Ciri khas bronkiolus adalah tidak adanya tulang rawan dan kelenjar 

pada mukosanya, pada bagian awal dari cabang bronkiolus hanya memiliki 

sebaran sel globet dan epitel. 
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Fungsi Bronkiolus secara sederhana dapat dijelaskan kalau fungsi 

dari bronkiolus adalah sebagai media yang menghubungkan oksigen yang 

kita hirup agar mencapai paru-paru. 

g) Alveolus 

Alveolus berupa saluran udara buntu membentuk gelembung-

gelembung udara, dindingnya tipis setebal selapis sel, lembab dan 

berlekatan dengan kapiler darah. 

Alveolus berfungsi sebagai permukaan respirasi, luas total 

mencapai 100 m2 (50 x luas permukaan tubuh) cukup untuk melakukan 

pertukaran gas ke seluruh tubuh. 

h) Paru-paru 

 

Gambar 2.6. Paru – paru 
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Paru-paru (pulmo) terletak di dalam rongga dada di atas diafragma 

(sekat antara rongga dada dan rongga perut). Diafragma adalah sekat 

rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Paru-

paru manusia ada sepasang, sebelah kanan dan kiri. Pada bagian kiri terdiri 

atas 2 gelambir (lobus), sedangkan pada bagian kanan terdiri atas 3 

gelambir. Paru-paru terbungkus oleh suatu selaput paru-paru (pleura). 

Pleura ada 2 lapisan dan di antara keduanya terisi oleh suatu cairan. Cairan 

tersebut berguna untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat 

mengembang dan mengempis.  

Di dalam paru-paru terdapat penting yang memungkinkan 

terjadinya pertukaran udara (oksigen dan karbondioksida), yaitu alveolus. 

Dalam paru-paru ada sekitar 300 juta alveolus. Setiap alveolus diselubungi 

oleh pembuluh darah yang membentuk jaring. Dinding alveolus sangat 

tipis setebal silapis sel, lembap dan berdekatan dengan kapiler-kapiler 

darah. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya luasnya daerah 

permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas. Pada bagian 

alveolus inilah terjadi pertukaran gas-gas O2 dari udara bebas ke sel-sel 

darah, sedangkan perukaran CO2 dari sel-sel tubuh ke udara bebas terjadi. 
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Proses Pernapasan 

 

   Gambar 2.7. Proses pernafaasan manusia 

Masuk dan keluarnya udara pernapasan dari paru-paru merupakan 

hasil kerja otot-otot dada dan otot diagfragma. Diagfragma adalah sekat 

antara rongga dada dan rongga perut. Berdasarkan otot yang mengatur 

keluar masuknya udara, proses pernapasan dibedakan menjadi pernapasan 

dada dan pernapasan perut. 

a. Pernapasan dada 

 

Gambar 2.8. Pernafasan dada 

Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot 

antartulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. 
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1) Fase inspirasi  

Fase ini berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk 

sehingga rongga dada membesar, akibatnya tekanan dalam rongga 

dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara 

luar yang kaya oksigen masuk. 

2) Fase ekspirasi  

Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antara 

tulang rusuk ke posisi semula yang dikuti oleh turunnya tulang rusuk 

sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di 

dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, 

sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida 

keluar. 

b. Pernapasan perut 

Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot 

diafragma. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. 

1) Fase inspirasi 

Fase ini berupa berkontraksinya otot diafragma sehingga 

rongga dada membesar, akibatnya tekanan dalam rongga dada 

menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar 

yang kaya oksigen masuk. 
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2) Fase ekspirasi 

Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot 

diaframa ke posisi semula yang dikuti oleh turunnya tulang rusuk 

sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di 

dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, 

sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida 

keluar. 

 

5. Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning) 

Model Discovery mengacu kepada teori belajar yang didefinisikan 

sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan 

dengan pelajaran dalam bentuk finalnya (dari awal hingga akhir), atau 

dengan kata lain guru menyajikan sebagian selebihnya diserahkan kepada 

siswa untuk mencari dan menemukan sendiri (Syah, 2004: 244), kemudian 

guru meberikan seluas-luasnya kepada siswa untuk mendapatkan apa-apa 

yang belum disampaikan oleh guru dengan pendekatan pemecahan 

masalah (problem solving).  

Hamdani (2011: 182-183), mengungkapkan bahwa discovery 

(penemuan) adalah proses mental ketika siswa mengasimilasikan suatu 

konsep atau suatu prinsip. Adapun proses mental, misalnya: mengamati, 

menjelaskan, mengelompokan, membuat kesimpulan, dan sebagainya. 

Konsep misalnya, bundar, segitiga, demokrasi, energy, dan sebagainya. 

Suryosubroto (2009: 178) mengungkapkan bahwa model 
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penemuan diartikan sebagai suatu prosedur mengajar yang mementingkan 

pengajaran, perseorangan, manipulasi objek, dan lain-lain percobaan, 

sebelum sampai ke generalisasi. Sebelum siswa sadar akan pengertian, 

guru tidak menjelaskan dengan kata-kata. Roestiyah (2008: 20) 

mengemukakan teknik penemuan adalah terjemahan dari proses mental 

dimana siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip.  

Dr. J Richard dan asistennya mencoba self-learning siswa (belajar 

sendiri) itu, sehingga situasi belajar mengajar berpindah dari situasi 

teacher dominated learning, menjadi situasi student dominated learning. 

Dengan menggunakan discovery learning kegiatan mental melalui tukar 

pendapat, dengan diskusi, seminar, membaca sendiri, dan mencoba sendiri, 

agar anak dapat belajar sendiri (Roestiyah, 2008: 20 ). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa metode penemuan adalah suatu metode pembelajaran yang berpusat 

kepada siswa, dalam kegiatan pembelajaranya siswa dituntut agar dapat 

menemukan sendiri suatu konsep atau prinsip. 

a) Langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran discovery  

Langkah persiapan model pembelajaran penemuan (discovery 

learning) adalah sebagai berikut: 

1) Menilai kebutuhan dan minat siswa, dan menggunakannya sebagai 

dasar untuk menentukan tujuan  yang berguna dan realistis untuk 

mengajar dengan penemuan. 
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2) Seleksi pendahuluan, atas dasar kebutuhan dan minat siswa, prinsip-

prinsip, generalisasi, pengertian dalam hubungannya dengan apa yang 

akan dipelajari. 

3) Mengatur semua susunan kelas sedemikian rupa sehingga 

memindahkan terlibatnya arus bebas pikiran siswa dalam belajar 

dengan penemuan. 

4) Bercakap-cakap dengan siswa untuk membantu menjelaskan peranan. 

5) Menyiapkan suatu situasi yang mengandung masalah yang minta 

dipecahkan. 

6) Mengecek pengertian siswa tentang masalah yang digunakan untuk 

merangsang belajar dengan penemuan. 

7) Menambah berbagai alat peraga untuk kepentingan pelaksanaan 

penemuan. 

8) Memberi kesempatan kepada siswa untuk bergiat mengumpulkan dan 

mengatur data, misalnya setiap siswa mempunyai tabung untuk 

diamatinya dan dicatatnya. 

9) Memberi kesempatan kepada siswa mengumpulkan dan mengatur data 

sesuai dengan  kecepatannya sendiri sehingga memperoleh tilikan 

umum. 

10) Memberi kesempatan kepada siswa melanjutkan pengalaman 

belajarnya, walaupun sebagian atas tanggung jawabnya sendiri. 
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11) Memberi jawaban dengan tepat dan cepat dengan data dan informasi 

apabila ditanya dan apabila diperlukan siswa dalam kelangsungan 

kegiatannya. 

12) Memimpin analisanya sendiri melalui percakapan dan eksplorasinya 

sendiri dengan pertanyaan yang mengarahkan dan mengidentifikasi 

proses. 

13) Mengajarkan ketrampilan untuk belajar dengan penemuan yang 

diidentifikasi oleh kebutuhan siswa, misalnya latihan penyelidikan. 

14) Merangsang interaksi siswa dengan siswa, misalnya merundingkan 

strategi penemuan, mendiskusikan hipotesis dan data yang terkumpul. 

15) Mengajukan pertanyaan tingkat tinggi maupun pertanyaan tingkat 

sederhana. 

16) Bersikap membantu jawaban siswa, ide siswa, pandangan dan tafsiran 

yang berbeda. Bukan menilai secara kritis tetapi membantu menarik 

kesimpulan yang benar. 

17) Membesarkan siswa untuk memperkuat pertanyaannya dengan alasan 

dan fakta. 

18) Menguji siswa yang sedang bergiat dalam proses penemuan. 

19) Membantu siswa menulis atau merumuskan prinsip, aturan, ide, 

generalisasi atau pengertian yang menjadi pusat dari masalah semula 

dan yang telah ditemukan melalui strategi penemuan. 

20) Mengecek apakah siswa telah menggunakan apa yang telah 

ditemukannya, misalnya pengertian atau teori atau teknik, dalamsituasi 
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berikutnya; situasi dimana siswa bebas untuk menentukan 

pendekatannya. 

           Suryosubroto (2009: 185-186) 

b) Kelebihan model dari  Discovery  

Roestiyah (2012: 21) mengemukakan bahwa sebagai sebuah model 

pembelajaran model discovery memiliki kelebihan antara lain : 

1) Membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, 

serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif/ pengenalan 

siswa. 

2) Siswa meperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi/ individual 

sehingga dapat kokoh/  mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. 

3) Dapat membangkitkan kegairahan belajar para siswa. 

4) Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan 

maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

5) Mampu mengarahkan cara siswa belajar, sehingga lebih memiliki 

motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. 

6) Membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada 

diri sendiri dengan proses penemuan sendiri. 

7) Metode ini berpusat pada siswa tidak pada guru. Sehingga guru hanya 

sebagai teman belajar saja dan membantu bila diperlukan. 
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c) Kelemahan dari model pembelajaran Discovery  

Di samping memiliki kelebihan model discovery memilliki 

kelemahan yaitu :  

1) Pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara 

belajar ini. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui 

keadaan sekitarnya dengan baik.  

2) Bila kelas terlalu besar penggunaan metode ini akan kurang berhasil. 

3) Bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan 

pengajaran tradisional mungkin akan sangat kecewa bila diganti dengan 

metode penemuan.  

4) Dengan metode ini ada yag berpendapat bahwa proses mental ini terlalu 

mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan 

perkembangan/ pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. 

5) Metode ini mungkin tidak memberikan kesempatan untuk berpikir 

secara kreatif.  

Roestiyah (2012: 21) 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin, Z (2012) dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan Metode Discovery Berbasis Media Realita Terhadap 

Hasil Belajar IPA”, menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V yang diajar menggunakan metode discovery berbasis 

media realita. Simpulan penelitian ini adalah hasil belajar IPA pada siswa yang 

diajar dengan metode discovery berbasis media realita lebih baik dibandingkan 
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dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran langsung berbasis media 

gambar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Artini (2014) dengan judul “Pengaruh 

Metode Pembelajaran Guided Discovery Terhadap Kreativitas Dan Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas 6 SDK Soverdi Tuban”, menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan kreativitas dan hasil belajar IPA siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan metode pembelajaran penemuan terbimbing dengan kelompok siswa 

yang mengikuti pembelajaran dengan metode pembelajaran konvensional. 

Penelitian di atas relevan dengan penelitian ini dilihat dari penggunaan 

metode yang sama dalam pembelajaran yaitu metode discovery. Hasil 

penelitian di atas menjadi salah satu dasar dalam pemilihan metode discovery 

yang diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu menjadi cerminan 

supaya penelitian ini menjadi lebih baik dan sesuai. 

 

C. Kerangka Pikir 

 Permasalahan yang terjadi di SD N 1 Sidanegara yaitu pembelajaran 

masih berpusat pada guru dan hanya sesekali menggunakan metode diskusi, 

guru juga jarang menggunakan media, siswa kurang dilibatkan dalam 

pembelajaran, serta minat siswa dalam mengikuti pelajaran masih kurang hal 

ini berdampak pada hasil belajar siswa menjadi rendah. 

Penggunaan model pembelajaran discovery dalam Penelitian Tindakan 

Kelas ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Model 

Pembelajaran discovery merupakan suatu model pembelajaran yang 
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mendorong siswa untuk berpikir, membantu siswa untuk memperbaiki dan 

meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan 2.9. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Bagan alur kerangka pikir penelitian 

 

 

 

 

Kondisi Awal: 

- Hasil belajar peserta didik rendah 

pada aspek kognitif, afektif, 

psikomotor. 

- Dalam proses pembelajaran 

peserta didik belum terlibat 

langsung. 

- Guru masih mendominasi dalam 

proses belajar mengajar. 

- Guru kurang menggunakan media 

saat pembelajaran. 

Guru belum mengajarkan 

model pembelajaran 

discovery 

Siklus I 

Pembelajaran dengan 

model discovery 

Evaluasi 

Siklus II 
Pembelajaran dengan 

model discovery 

Evaluasi Kondisi Akhir 

Hasil belajar peserta didik pada 

materi daur air meningkat  
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Melalui penerapan model pembelajaran discovery dapat meningkatkan 

prestasi belajar IPA siswa pada materi mendeskripsikan fungsi organ 

pernapasan pada manusia di kelas V SD N 1 Sidanegara 
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