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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi dengan pemanfaatan teknologi yang serba canggih saat 

ini, menyebabkan munculnya pendekatan literasi di dalam dunia pendidikan. 

Salah satunya adalah literasi terhadap sains. Literasi IPA ini berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam memahami informasi pada proses terjadinya ilmu 

pengetahuan dan fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan kaitannya 

dengan masa yang akan datang (Hayat, 2010:313). 

Pembelajaran IPA di Indonesia pada tingkat sekolah dasar menuntut siswa 

agar mampu mengenali fenomena-fenomena alam sederhana yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk sekolah dasar dan diajarkan sains secara 

formal, biasanya siswa sudah membawa ide dasar sains. Siswa memiliki 

pengetahuan tentang apa yang akan terjadi jika siswa menarik, memukul, atau 

menjatuhkan sebuah benda (Wisudawati, 2015:7). Sehingga proses pembelajaran 

yang dilakukan di kelas hendaknya memanfaatkan kemampuan tersebut agar lebih 

berkembang dengan melakukan suatu pemahaman konsep melalui contoh-contoh 

nyata yang ada di sekitar  siswa. 

Selain berfungsi secara efektif di masyarakat, siswa dituntut menggunakan 

proses penyelidikan IPA untuk menjawab pertanyaan ilmiah, dan mengenal 

permasalahan yang dapat dipecahkan melalui penyelidikan ilmiah tersebut (Hayat, 

2010:51). Adapun tujuan pembelajaran IPA di SD dalam kurikulum KTSP secara 

terperinci adalah: 1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya, 
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2) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 3) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, 4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, 5) meningkatkan 

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam, 6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan 7) memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP (Hardini dan Puspitasari, 2012:64-65). 

Pernyataan di atas menunjukan pentingnya IPA dalam dunia pendidikan 

sebagai bekal ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mengoptimalkan proses 

pembelajaran IPA tersebut, maka terdapat komponen-komponen penting yang 

harus dipenuhi. Komponen-komponen itu adalah perencanaan guru untuk 

menciptakan pembelajaran yang bermakna, kesiapan siswa dalam mengolah 

informasi, dan pengelolaan proses pembelajaran dalam konteks pembelajaran 

IPA. Sebagai guru yang profesional, kemampuan memahami dan menyampaikan 

ilmu pengetahuan saja tidak cukup, tetapi juga harus mampu melaksanakan 

pembelajaran yang menarik dan bermakna, seperti menyiapkan perangkat 

pembelajaran dan sebagainya. 

Siswa di Indonesia sendiri dinilai relatif belum mampu dalam mempelajari 

IPA. Hal ini didasari oleh penilaian studi internasional PISA (Program for 

International Student Assessment) yang dilakukan tahun 2006 yang berfokus pada 



3 

 

literasi IPA, yang menyatakan bahwa siswa Indonesia berada pada posisi ke-50 

dari 57 negara peserta (Hayat, 2010:323). Hasil studi tersebut menyatakan bahwa 

kemampuan IPA siswa di Indonesia masih berkisar pada level bawah. 

Permasalahan tersebut mampu diminimalisir jika guru mengenal apa saja 

kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Untuk mata pelajaran IPA, guru 

wajib mengetahui ruang lingkup bahan kajian IPA, khususnya pada tingkatan 

sekolah dasar. Secara umum ruang lingkup kajian IPA meliputi dua aspek, yaitu 

kerja ilmiah dan pemahaman konsep (Deden, 2013:2). Lingkup kerja ilmiah 

melibatkan keterampilan proses siswa. Sedangkan pemahaman konsep diperlukan 

untuk memahami fenomena alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam 

melalui aktivitas manusia. Keterampilan proses IPA yang digunakan pada 

tingkatan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) menurut Kurikulum 

Kompetensi Dasar (KBK) antara lain: 1) mengamati, 2) mengklasifikasi, 3) 

mengukur, 4) menggunakan alat, 5) mengkomunikasikan, 6) menafsirkan, 7) 

memprediksi, 8) melakukan eksperimen (Dahlan, 2014). 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Sabtu, 21 

November 2015 dengan guru mata pelajaran IPA kelas V di SDN Dadaprejo 01 

Batu, ditemukan fakta bahwa kegiatan pembelajaran IPA di kelas belum 

menunjukan adanya kerja ilmiah yang melibatkan keterampilan proses dasar 

siswa. Kegiatan yang dilakukan siswa di kelas hanya ditekankan pada hasilnya 

saja, yaitu merangkum materi yang ada dibuku paket, kemudian mengerjakan soal 

yang ada di buku LKS lalu dikumpulkan pada guru untuk dinilai. Siswa tidak 

boleh melakukan kegiatan lainnya jika nilai yang didapat belum mencapai nilai 

KKM. Proses pembelajaran seperti ini dinilai kurang mampu untuk meningkatkan 
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keterampilan proses dasar IPA seperti keterampilan dalam mengamati, 

mengklasifikasi, mengkomunikasi, mengukur, memprediksi, dan menyimpulkan. 

Seharusnya kegiatan pada mata pelajaran IPA dilakukan dengan kerja ilmiah 

secara langsung agar siswa mampu mengasah keterampilan proses IPA layaknya 

seorang ilmuwan. 

Fakta selanjutnya, yaitu kegiatan praktek IPA di kelas jarang dilakukan 

karena guru merasa sulit untuk mengatur waktu belajar. Guru merasa bahwa 

waktu belajar yang tersedia tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. 

Seharusnya permasalahan waktu tersebut dapat diatasi jika guru mampu 

menyusun langkah-langkah kegiatan sebelum pembelajaran berlangsung, sehingga 

kegiatan yang dilakukan mampu terorganisir dengan baik. Langkah-langkah 

kegiatan praktek sangat dibutuhkan agar kegiatan yang dilakukan siswa menjadi 

bermakna, yang artinya siswa diharapkan dapat terlibat secara langsung dalam 

kegiatan pembelajaran. Kemudian hendaknya kegiatan yang dilakukan mampu 

mengasah seluruh kemampuan yang dimiliki siswa. 

Fakta-fakta di atas menggambarkan bahwa penggunaan metode 

pembelajaran merupakan salah satu hal penting bagi guru dalam proses belajar 

mengajar. Metode yang digunakan khususnya pada mata pelajaran IPA harus 

mampu meningkatkan dan mengembangkan kualitas proses belajar sesuai dengan 

kebutuhan kognitif dan keterampilan proses siswa. Salah satu metode belajar yang 

sesuai dengan mata pelajaran IPA dan karakteristik siswa kelas V antara lain 

metode penemuan (discovery). 

Metode discovery adalah metode belajar yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kegiatan pembelajaran, maupun keterampilan proses dasar IPA 
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pada siswa. Selain itu, dengan menerapkan metode discovery siswa akan lebih 

lama mengingat dan memahami dengan benar pelajaran yang berlangsung, karena 

siswa mengalami sendiri proses pembelajaran melalui praktek dan sebagainya. 

Kemudian siswa dapat mengaitkan secara langsung pengetahuan yang didapat ke 

berbagai konteks, serta siswa akan lebih aktif dalam kegiatan karena dapat 

berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Kegiatan 

dalam menemukan inilah yang akan memanfaatkan seluruh keterampilan proses 

dasar pada siswa, sehingga diharapkan keterampilan proses dasar tersebut dapat 

meningkat. Metode discovery ini dapat didukung dengan penggunaan media dan 

modul belajar yang berisi langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan siswa 

serta soal-soal yang akan mengasah keterampilan proses dasar siswa dan hasil 

belajarnya. 

Melalui dasar pemikiran tersebut, maka diadakan penelitian dengan judul: 

”Peningkatan Keterampilan Proses Dasar (Basic Skill) Siswa terhadap Mata 

Pelajaran IPA melalui Metode Penemuan (Discovery) Kelas V Semester 2 SDN 

Dadaprejo 01 Batu”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pelaksaanaan metode discovery untuk meningkatkan 

keterampilan proses dasar (basic skill) siswa terhadap mata pelajaran IPA 

kelas V semester 2? 
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2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan proses dasar (basic skill) siswa 

terhadap mata pelajaran IPA melalui metode penemuan (discovery) kelas V 

semester 2? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji tersebut, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan proses penerapan metode discovery untuk meningkatkan 

keterampilan proses dasar (basic skill) siswa terhadap mata pelajaran IPA 

kelas V semester 2. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan proses dasar (basic skill) siswa 

terhadap mata pelajaran IPA setelah diterapkan metode pembelajaran 

discovery pada kelas V semester 2. 

 

1.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan metode 

penemuan (discovery), maka akan ada peningkatan keterampilan proses dasar 

(basic skill) terhadap mata pelajaran IPA siswa kelas V SDN Dadaprejo 01 Batu. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritik 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperluas ilmu 

pengetahuan tentang peningkatan keterampilan proses dasar (basic skill) siswa 
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pada mata pelajaran IPA dengan menerapkan metode penemuan (discovery), serta 

memberi masukan pada perkembangan pendidikan dalam metode pembelajaran 

yang bervariasi untuk mata pelajaran IPA. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia 

pendidikan mengenai suatu praktek dalam pembelajaran. Manfaat yang 

diharapkan adalah: 

a. Bagi Siswa 

Penerapan metode discovery ini dapat membuat siswa menjadi seorang yang 

mampu memanfaatkan seluruh kemampuannya untuk menemukan manfaat 

dari permasalahan IPA ke dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu 

mengingat lebih lama karena siswa mengalami kegiatan belajar secara 

langsung. 

b. Bagi Guru 

Peningkatan keterampilan proses dasar (basic skill) siswa kelas V terhadap 

mata pelajaran IPA setelah diterapkan metode pembelajaran discovery di SDN 

Dadaprejo 01 Batu ini akan memberikan pengetahuan bagi guru agar mampu 

mengevaluasi kembali rencana kegiatan pembelajaran sebelum terlaksananya 

proses belajar mengajar serta menciptakan pembelajaran inovatif dan 

menyenangkan. 

c. Bagi Sekolah 

Mendapatkan suatu evaluasi proses pembelajaran dari kegiatan penelitian 

mengenai metode pembelajaran discovery yang dapat meningkatkan 



8 

 

keterampilan proses dasar IPA untuk dijadikan masukan serta dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. 

d. Bagi Peneliti Lanjutan 

Sebagai bahan kajian untuk mengadakan penelitian terhadap perangkat 

pembelajaran selanjutnya. 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Siswa kelas V SDN Dadaprejo 01 Batu yang berjumlah 36 siswa, terdiri dari 

19 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 

2. Waktu pelaksanaan penelitian diadakan pada semester genap tahun ajaran 

2015/2016. 

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, maka akan 

dibatasi kegiatan penelitian pada: 

1. Mata pelajaran IPA, materi tentang “Pembentukan Tanah” 

2. Menggunakan metode penemuan (discovery), melalui kegiatan praktek (kerja 

kelompok). 

3. Penerapan metode belajar discovery tersebut, akan dilakukan pengamatan dan 

penilaian terhadap hasil belajar dan peningkatan keterampilan proses dasar 

siswa seperti kegiatan mengobservasi, mengklasifikasi, mengukur, 

mengkomunikasikan, menginferensi, dan memprediksikan melalui soal tes dan 

non tes serta media belajar yang relevan. 
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1.7 Definisi Operasional 

Definisi mengenai istilah yang berkaitan dengan penelitian akan diberikan 

agar terjadi persamaan persepsi dan pengertian tentang masalah yang peneliti 

ajukan. Adapun definisinya sebagai berikut: 

1. Keterampilan proses dasar (basic skill) adalah keterampilan-keterampilan 

intelektual, sosial, dan fisik bersumber dari kemampuan mendasar yang sudah 

ada di dalam diri siswa yang kemudian dapat dikembangkan melalui proses 

belajar mengajar. Keterampilan proses dasar ini dapat dilihat secara nyata 

berupa skor atau nilai setelah melakukan suatu kegiatan praktek yang 

diberikan oleh guru didasarkan pada kegiatan mengobservasi, mengklasifikasi, 

mengukur, mengkomunikasikan, menginferensi, dan memprediksikan. 

2. Metode pembelajaran IPA merupakan cara melakukan atau menyajikan, 

menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan isi pelajaran kepada 

siswa agar tercapainya tujuan pembelajaran. 

3. Metode penemuan (discovery) merupakan metode yang diterapkan saat 

penelitian berlangsung. Metode ini dilakukan dengan kegiatan praktek yang 

diatur sedemikian rupa agar siswa berusaha untuk menemukan konsep IPA 

dengan atau tanpa bimbingan guru. 

4. Mata pelajaran IPA merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang 

mempelajari gejala-gejala alam beserta isinya melalui sebuah pengamatan 

dengan sebuah proses penemuan yang didasari oleh sikap ilmiah. Pada mata 

pelajaran IPA akan diterapkan metode discovery yang kemudian akan dilihat 

peningkatan keterampilan proses dasar siswa. 

 


