
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan kurikulum secara

berulangkali. Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2013 atau yang disebut 

Kurikulum 2013. Perubahan tersebut memberikan keleluasaan kepada  sekolah 

sehingga mampu melakukan terobosan-terobosan sistem pembelajaran yang lebih 

inovatif dan kreatif, maka dari itu pemerintah mulai memberlakukan kurikulum 

baru yaitu kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan kurikulum tematik.  

Menurut Menurut Trianto (2010 : 152) pembelajaran tematik merupakan 

pembelajaran bermakna bagi siswa. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada 

penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru harus 

merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar 

siswa. Pengalaman belajar menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual yang 

menjadikan proses pembelajaran lebih efektif.  

Perencanaan proses pembelajaran harus menggunakan suatu pola sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas untuk menentukan 

perangkat pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Maka dari itu 

diperlukan suatu model pembelajaran yang memajukan cara belajar aktif dan 

bereorentasi pada proses.  
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Berdasarkan  hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada 22 

Desember 2016 dengan guru kelas IV SDN Wonokerso 1 Pakisaji, guru sudah 

menerapkan model pembelajaran Discovery Learning, maka dari itu saya tertarik 

untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. Menurut guru kelas IV dengan 

diterapkannya model Discovery Learning proses pembelajaran lebih efektif dan 

menarik sehingga siswa mampu menguasai materi dan mampu untuk berfikir 

analisis dan kritis. Selain itu siswa menemukan prinsip-prinsip atau konsep-

konsep bagi diri mereka sendiri dalam proses pemecahan masalah yang nantinya 

dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-harinya. 

 Salah satu model pembelajaran yang membuat siswa lebih kreatif dan 

berpikir kritis yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Menuru Toolingen 

(dalam Rohim, 2012:2) menjelaskan bahwa discovery learning adalah suatu tipe 

pembelajaran dimana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri dengan 

mengadakan suatu percobaan dan menemukan sebuah prinsip dari hasil percobaan 

tersebut.  

Pada pembelajaran model Discovery Learning siswa diharapkan bisa 

memecahkan masalah dengan prinsip-prinsip umum dan kemampuan siswa 

sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengaplikasikan 

metode Discovery Learning guru berperan sebagai pembimbing dengan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, sebagaiamana 

pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa 

sesuai dengan tujuan (Sardiman dalam Kemendikbud, 2005: 145). 
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Menurut Muhammad Zuhri (2015: 81) Untuk mengatasi kesulitan 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran, guru kelas V mendapat pelatihan 

tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik dan salah satunya 

menggunakan model discovery learning. Sedangkan Menurut Yusita lilis (2016: 

56) pendekatan discovery learning  berhasil digunakan dalam proses 

pembelajaran, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah 

ditentukan dalam kurikulum 2013. Berdasarkan masalah latar belakang diatas 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan  Model 

Discovery Learning Pada Pembelajaran Tematik Kurikulum 2013 di Kelas 

IV SDN Wonokerso 1 Pakisaji” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merencanakan pembelajaran model Discovery Learning Pada 

Pembelajaran tematik dalam Kurikulum 2013 di Kelas IV SDN 1 

Wonokerso Pakisaji? 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan model Discovery Learning pada 

pembelajaran tematik dalam Kurikulum 2013 di Kelas IV SDN 1 

Wonokerso Pakisaji? 

3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan model Discovery 

Learning pada pembelajaran tematik dalam Kurikulum 2013 di Kelas IV 

SDN 1 Wonokerso pakisaji? 
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C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan perencanaan model Discovery Learning pada 

Pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013 di Kelas IV SDN Wonokerso 

1 Pakisji. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan model Discovery Learning pada 

pembelajaran tematik dalam Kurikulum 2013 di Kelas IV SDN 1 

Wonokerso Pakisaji. 

3. Mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan model Discovery Learning 

pada pembelajaran tematik kurikulum 2013 di Kelas IV SDN Wonokerso 1 

Pakisaji. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

 Dari hasil penelitian ini siswa diharapkan mampu, semangat dalam belajar, 

mampu berfikir kritis, dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik, 

serta dapat menarik perhatian siswa dan membantu siswa dalam 

menyelesaikan masalah dan kendala yang dihadapi. 

2. Bagi Guru 

Dari hasil penelitian guru dapat menggunakan model Discovery Learning 

dengan baik sebagai  salah satu model pembelajaran yang cocok dalam 
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kurikulum 2013 dan juga dapat membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai panduan/refrensi 

dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga bisa mengembangkan 

penelitian yang mencakup lebih luas tentang penerapan model 

pembelajaran Discovery Learning pada pembelajaran tematik. 

 

E. Batasan Penelitian 

Peneliti membatasi masalah dalam penelitian yang berjudul “Penerapan 

Pelaksaan Model Discovery learning Pada Pembelajaran Tematik Kurikulum 

2013 di Kelas IV SDN Wonokerso 1 Pakisaji” yaitu: 

1. Sasaran penelitian  hanya melibatkan siswa-siswi kelas 4 SDN Wonokerso 

1 Pakisaji. 

2. Tema yang digunakan pada saat penelitian yaitu Tema 1 (Indahnya 

Kebersamaan) dengan Subtema 3 yaitu (Bersyukur atas Keberagaman). 

3. Sumber belajar yang menjadi fokus penelitian yaitu sumber belajar yang 

berbasis lingkungan alam sekitar siswa, baik dalam sekolah maupun diluar 

sekolah menggunakan model Discovery Learning. 
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F. Definisi Operasional 

Istilah yang ada dalam penelitian harus diberikan penguat agar tidak terjadi 

kesalahan dalam penafsiran. Adapun istilah penting sebagai berikut: 

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan 

hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang 

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan 

tersusun sebelumnya. 

2. Model Discovery Learning adalah model pembelajaran berbasis penemuan 

yang menekankan siswa untuk menemukan sendiri tentang masalahnya 

serta konsep, arti, hubungan dalam materi yang siswa pelajari dan nantinya 

siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya. 

3. Pembelajaran tematik adalah suatu gabungan dari beberapa mata pelajaran 

yang saling berkaitan membentuk suatu tema serta memberikan manfaat 

dan pengalaman bermakna pada siswa.  

 


