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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Proses pendidikan tentu sangat terkait erat dengan kegiatan belajar mengajar 

yang terjadi didalamnya. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses 

pembelajaran antara guru dan siswa. Pembelajaran merupakan upaya menciptakan iklim 

dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik 

yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa 

dengan siswa lainnya. Pencapaian dari tujuan pembelajaran yang diberikan ini, 

diperlukan suatu strategi pembelajaran, yaitu upaya penerapan, perencanaan dan 

tindakan yang cermat mengenai kegiatan pembelajaran agar kompetensi yang 

diharapkan tercapai. Selain itu, pemilihan metode dalam mengajar, teknik mengajar, dan 

penggunaan alat peraga atau media pembelajaran akan berpengaruh dari keberhasilan 

pembelajaran itu sendiri.  

Pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang dirasa cukup sulit dan 

tidak menarik bagi banyak siswa di sekolah. Hal ini berdampak buruk bagi prestasi/ 

hasil belajar siswa. Adanya bukti dari hasil evaluasi pelajaran IPA tiap semester 

maupun ujian akhir masih sering di bawah standart mata pelajaran lain. 

Terlihat pada hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SDN Oro Oro 

Ombo Wetan I Kecamatan Rembang Pasuruan, untuk mata pelajaran IPA diketahui 

bahwa nilai siswa kelas V pada tahun ajaran 2010-2011, terutama pada pembelajaran 

IPA  menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Dari 31 orang siswa, 10-15 siswa 
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yang bisa mendapatkan hasil baik. Dari hasil observasi tersebut maka peneliti ingin 

melakukan penelitian di SDN Oro Oro Ombo Wetan I Kecamatan Rembang Pasuruan 

guna meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA tahun 

ajaran 2011-2012. 

Hasil nilai yang diambil peneliti untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA dapat dilihat dari rendahnya hasil belajar siswa. Dari jumlah 31 siswa 

dalam kelas dan yang diambil nilainya siswa, diketahui 2 siswa  memperoleh nilai 80, 1 

siswa mendapat nilai 75, 8 siswa mendapat nilai 70 dan 8 siswa mendapat nilai 65 dan 

12 siswa mendapat nilai 60. Dari hasil nilai siswa yang diambil masi di dibawah 

standart ketuntasan yang ditentukan sekolah yaitu 70% untuk ketuntasan individu dan 

80% untuk ketuntasan kelas.  

Salah satu cara dalam mengatasi rendahnya hasil belajar siswa di SDN Oro Oro 

Ombo Wetan I Kecamatan Rembang Pasuruan adalah bagaimana agar siswa mampu 

berperan secara aktif dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk bisa 

memahami, mengerti, mengamati, merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan 

hasil belajarnya. Hal itu perlu adanya strategi guru dalam proses belajar mengajarnya 

yaitu melalui penerapan metode atau model yang digunakan dalam proses pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Metode yang  sesuai untuk digunakan 

dalam proses belajar ini adalah menggunakan metode discovery. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu materi gaya dan gerak. Gaya 

dan gerak merupakan salah satu materi yang diajarkan pada jenjang Sekolah Dasar, di 

kelas V semester II. Gaya dan gerak difokuskan pada pembahasan benda-benda yang 
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bisa bergerak dan memiliki gaya. Secara umum materi gaya dan gerak ini akan 

diteruskan pada jenjang SMP maupun SMA, oleh karena itu pembahasan di tingkat SD 

akan menjadi dasar dan pondasi siswa terutama pada bab gaya dan gerak. Untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa ini teutama dalam hal gaya dan gerak, dapat dimulai 

dari penanaman konsep yang benar tentang gaya dan gerak sehingga tidak terjadi salah 

penafsiran. 

Bagi kebanyakan siswa, pokok bahasan gaya dan gerak biasanya hanya 

diberikan oleh guru dengan menggunakan ceramah, dan dikte, setelah itu siswa disuruh 

untuk menghafal dan mengingat apa yang telah disampaikan guru. Untuk siswa yang 

memiliki daya ingat tinggi, menghafal dan mengingat tidaklah mengalami kesulitan. 

Sedangkan untuk siswa yang daya ingatnya rendah biasanya mengalami kesulitan 

menghafal dan mengingatnya. Untuk menghadapi permasalahan tersebut seorang guru 

harus menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan afektif. 

Adanya permasalahan kurangnya hasil belajar siswa di SDN Oro Oro Ombo 

Wetan I Kecamatan Rembang Pasuruan, peneliti termotivasi untuk menerapkan metode 

discovery dalam proses pembelajaran IPA di Kelas V SDN Oro-oro Ombo Wetan I 

dengan menggunakan materi gaya dan gerak. Diharapkan melalui penerapan metode 

discovery dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa Kelas 

V SDN Oro-oro Ombo Wetan I Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Dan melalui 

pendekatan metode discovery, yang mengajak siswa untuk dapat menemukan masalah-

masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran sehingga siswa dapat terlibat secara 

aktif dalam proses belajar mengajar. Guru sebagai fasilisator menciptakan proses belajar 

aktif, kreatif dan menyenangkan secara garis besar proses pembelajaran dengan metode 
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discovery. Dalam langkah ini siswa diminta kembali untuk menganalisis hasil 

eksperimen yang di lakukannya dengan jalan diberi lembar kegiatan mandiri yang 

masih relevan dengan hasil percobaan untuk dikerjakan secara individu. Dalam proses 

ini bertujuan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan berfikir dan dapat 

menemukan kesimpulan dari jawaban dari permasalahan yang ada.  

Berdasarkan uraian di atas itulah yang mendorong peneliti untuk mengadakan 

penelitian, yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Peningkatan  

Hasil Belajar IPA Melalui Metode Discovery Materi Gaya dan Gerak Pada Siswa 

Kelas 5 SDN Oro-oro Ombo Wetan I Kecamatan Rembang Pasuruan“. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang maslah di atas, dapat di definisikan masalah sebagai 

berikut : 

1.2.1 Prestasi belajar IPA, sampai saat ini belum sesuai harapan 

1.2.2 Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang berupa faktor individual 

dan faktor sosial belum dioptimalkan dalam proses belajar mengajar. 

1.2.3 Faktor yang berasal dari diri siswa yang berupa kecerdasan interpersonal belum 

dioptimalkan dalam belajar. 

1.2.4 Setiap siswa mempunyai kecerdasan interpersonal yang berbeda-beda ada yang 

mempunyai skor tinggi dalam kecerdasan interpersonal dan ada yang tidak. 

Sehingga ada yang dapat memotivasi terhadap dirinya dan ada yang acuh 

terhadap dirinya sendiri. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1.3.1 Bagaimana penerapan metode discovery terhadap hasil belajar IPA siswa Kelas 

V SDN Oro-oro Ombo Wetan I Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan? 

1.3.2 Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA siswa Kelas V  SDN Oro Oro Ombo 

Wetan I Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan 

metode discovery? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka, tujuan penelitian ini adalah: 

1.4.1 Mendeskripsikan penerapan metode discovery dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa Kelas V SDN Oro-oro Ombo Wetan I Kecamatan Rembang 

Kabupaten Pasuruan. 

1.4.2 Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA siswa Kelas V SDN Oro-oro 

Ombo Wetan I Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dengan 

menggunakan metode discovery 

1.5  Manfaat Penelitian  

 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di 

harapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara langsung 

atau tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.5.1  Manfaat Teori 

Bahwa pendekatan discovery dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

untuk meningkatkan hasil prestasi belajar IPA siswa. Dalam teknik ini siswa di 

biarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental sendiri. Secara khusus 

penelitian ini memberikan kontribusi pada strategi pembelajaran IPA yang berupa 

pergeseran dari pembelajaran yang hanya mementingkan hasil pembelajaran yang 

juga mementingkan prosesnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Sebagai bahan pertimbanagan bagi peneliti, sebagai calon pendidik untuk 

terjun ke dunia pendidikan. 

1.5.2.2 Sebagai bahan masukan yang berguna bagi peningkatan mutu pendidikan, 

khususnya dalam proses belajar mengajar. 

1.5.2.3 Memberi masukan pada siswa untuk meningkatkan kegiatan belajar, 

mengoptimalkan kemampuan berfikir positif dalam mengembangkan 

dirinya di tengah-tengah lingkungan dalam meraih keberhasilan belajar 

atau prestasi belajar yang optimal.  

1.6 Batasan Istilah 

  Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, istilah-istilah yang dimaksudkan 

dalam PTK “Peningkatan Hasil belajar IPA Melalui Metode Discovery Materi Gaya dan 

Gerak Pada Siswa Kelas V SDN Oro Oro Ombo Wetan Kecamatan Rembang Pasuruan” 

ini meliputi: 
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1.6.1 Hasil Belajar adalah sesuatu yang diperoleh siswa dari pengalaman-

pengalaman atau latihan-latihan yang diikutinya selama pembelajaran yang 

berupa keterampilan kognitif, afektif, dan pskimotorik 

1.6.2 IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) adalah suatu kumpulan pengetahuan yang 

tersusun secara sistematis, yang di dalam penggunaannya secara umum 

terbatas pada gejala – gejala alam. 

1.6.3 Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. 

1.6.4 Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya 

gaya. 

1.6.5 Metode discovery adalah salah satu metode yang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berfikirnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


