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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut sesuai dengan pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alenia empat. 

Pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang Sekolah 

Dasar. Jenjang pertama dalam pendidikan sekolah ini menjadi landasan untuk 

melanjutkan ke jenjang berikutnya. Maka dari itu konsep-konsep serta hasil belajar 

yang diperoleh selama menempuh pendidikan dasar sangat menentukan, karena 

dijadikan sebagai tolak ukur yang tentunya disesuaikan dengan kurikulum berlaku. 

Pendidikan dimaksudkan untuk menyiapkan siswa sebagai bekal untuk terjun ke 

masyarakat yang lebih luas. 

Adanya pendidikan di Indonesia ditujukan untuk manusia. Manusia sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan yang dikaruniai akal pikiran untuk membantu 

perkembangannya. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tirtarahardja (2008:1) 

bahwa pendidikan bermaksud membantu siswa untuk mengembangkan potensi-

potensi kemanusiaannya, yang dijadikan pondasi untuk menjadi manusia 

seutuhnya. Pernyataan tersebut semakin memperkuat alasan adanya pendidikan di 

sebuah Negara. Melalui pendidikan manusia akan memahami dirinya, 

bersosialisasi, serta memperoleh pekerjaan. 
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Pendidikan sebagai proses yang dapat mempengaruhi kemampuan siswa 

baik dari aspek pengetahuan, sikap, serta ketermpilannya sehingga bermanfaat pada 

masa yang akan datang. Lembaga pendidikan tentu tidak terlepas dari kurikulum 

sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. Kurikulum merupakan 

tujuan yang akan dicapai oleh suatu program studi, bidang studi serta mata 

pelajaran yang disusun (Hamalik, 2013:6). Kehadiran kurikulum sebagai pengatur 

pendidikan di setiap jenjang pendidikan, tentu selalu terdapat perubahan untuk 

menemukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan perkembangan jaman. 

Sekolah Dasar saat ini telah mengimplementasikan kurikulum 2013 yaitu 

pembelajaran bersifat tematik. Menurut Purwadarminta (dalam Majid, 2014:80) 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada murid. Tema merupakan pokok pikiran atau gagasan pokok yang 

menjadi pokok pembicaraan. Tema yang disusun akan diimplementasikan pada 

proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu hal yang tidak dapat di 

pisahkan dengan pendidikan karena pembelajaran sebagai penentu keberhasilan 

pendidikan (Ula, 2013:62). 

Thobroni, dkk (2013:15) menjelaskan teori pembelajaran digunakan 

sebagai pendukung proses pembelajaran di dalam kelas serta sebagai persiapan 

guru untuk meningkatkan profesionalitasnya. Teori pembelajaran seharusnya 

menyangkut kegiatan praktik yang bertujuan untuk membimbing seseorang 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan, pandangan hidup, dan pengetahuan 

akan kebudayaan masyarakat. Belajar dan pembelajaran merupakan satu kesatuan 
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yang mengarah pada proses belajar mengajar (PBM) di kelas. Aktivitas manusia 

untuk mencari tahu serta memperoleh pengalaman disebut dengan belajar. Belajar 

dapat dimulai sejak bayi mulai dari belajar merangkak, berjalan, makan, hingga 

pada belajar berkomunikasi dan bersosialisasi. 

Hasil dari kegiatan belajar manusia dapat dilihat secara nyata karena proses 

yang di lalui yang terjadi pada diri manusia menghasilkan suatu perubahan. 

Thobroni (2013:18) juga menjelaskan tentang pembelajaran bahwa pembelajaran 

diartikan sebagai proses, cara, perbuatan untuk menjadikan seseorang dapat belajar. 

Hamalik (2013:57) menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan suatu kombinasi 

yang disusun  atas unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur. 

Beberapa unsur tersebut saling mempengaruhi sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Keterlibatan siswa sangat 

mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. 

Proses pembelajaran melibatkan mental siswa secara maksimal termasuk 

dalam karakteristik pembelajaran. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ula 

(2013:64) pembelajaran tidak hanya sebatas mendengar dan mencatat tetapi juga 

menekankan proses berfikir. Pembelajaran membangun interaksi dan proses 

diskusi untuk meningkatkan kemampuan berfikir siswa untuk membantu siswa 

memperoleh pengetahuan yang dibangun sendiri. 

Guru harus mengetahui kemampuan siswa, dengan itu maka proses 

pembelajaran dapat dilanjutkan atau perlu adanya pengulangan. Kemampuan guru 

dalam menguasai materi pembelajaran harus benar-benar disiapkan dengan 

matang. Guru sebagai penentu materi apa yang akan diajarkan kepada siswanya, 
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sehingga proses pembelajaran tidak keluar dari tujuan pembelajaran yang 

diharapkan untuk mengembangkan kemampuan berfikir siswa. Seorang guru perlu 

memperhatikan penggunaan metode dan model pembelajaran. 

Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, didukung 

dengan adanya perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP yang memuat 

beberapa aspek diantaranya metode, media, serta penggunaan LKS. Sesuai hasil 

wawancara dengan guru kelas bahwa perangkat pembelajaran tersebut telah di 

miliki guru. Seperti halnya RPP disusun oleh guru setiap satu semester, media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru disesuaikan dengan materi yang diajarkan, 

namun lebih pada benda-benda yang mudah di temui di sekitar. Pembelajaran 

tematik ini siswa juga menggunakan LKS sebagai pendamping.  

Rangkaian kegiatan pembelajaran telah disusun dalam silabus dan di 

turunkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Setiap menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran guru menentukan model pembelajaran. Penggunaan 

model pembelajaran akan mempermudah guru dalam penyampaian materi serta 

memberi pengalaman pada siswa. Menerapkan model pembelajaran perlu 

memperhatikan kondisi dan karakteristik peseta didik. Hal tersebut diperlukan 

karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda serta suasana kelas 

yang memerlukan perubahan dari kegiatan pembelajaran yang biasanya 

dilaksanakan. 

Siswa usia sekolah dasar memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh sebab 

itu seluruh potensi yang dimiliki siswa perlu didorong sehingga berkembang 

dengan optimal. Hal tersebut dapat digunakan oleh guru yang berperan sebagai 
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fasilitator dan pembimbing bagi siswa dalam belajar penemuan yang melibatkan 

siswa dalam setiap langkah pembelajaran. Selain dapat menarik antusias siswa serta 

memberikan pengalaman belajar yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Penggunaan model pembelajaran berperan penting dalam meningkatkan 

kualitas lulusan. Melihat pentingnya model dalam proses pembelajaran maka siswa 

perlu melakukan banyak percobaan dan penemuan dengan tujuan untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Beberapa model pembelajaran 

dengan melibatkan siswa secara langsung ialah model Inquiry dan Discovery 

Learning. 

Solikhah (2017:5) menyatakan bahwa model pembelajaran Inquiry 

merupakan model menemukan jawaban sendiri dari suatu masalah, sedangkan 

model pembelajaran Discovery adalah model pembelajaran penemuan masalah 

yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran yang disusun perlu memperhatikan 

kondisi kelas serta karakteristik siswa. Model pembelajaran Inquiry mendorong 

siswa untuk belajar aktif dan mandiri, karena pada proses pembelajaran guru tidak 

lagi menjadi pusat belajar, melainkan berperan sebagai fasilitator. 

Model pembelajaran Inquiry merupakan model pembelajaran dengan 

melibatkan keikutsertaan siswa dalam mencari informasi atau penemuan, 

memecahkan masalah, serta mengajukan pertanyaan. Sesuai dengan yang di 

sampaikan oleh Sanjaya (dalam Hamiyah, 2014:) bahwa strategi Inquiry 

menekankan aktifitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. 

Pembelajaran Inquiry dapat mencakup tiga ranah hasil belajar diantaranya ranah 
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kognitif, afektif dan psikomotor. Sehingga memberi peluang bagi siswa untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan gaya belajar siswa. 

Menurut Hamiyah (2014:181) model pembelajaran discovery learning 

merupakan model pembelajaran yang menekankan pada pengalaman penemuan 

yang di desain sehingga siswa dapat menemukan konsep dan menarik kesimpulan. 

Discovery diartikan sebagai proses mental dengan tujuan siswa mampu 

mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Model pembelajaran inquiry dan 

discovery learning sering digunakan pada mata pelajaran IPA karena menekankan 

pada praktik atau percobaan tetapi juga dapat digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran tematik.  

Model pembelajaran dapat mendorong siswa untuk belajar aktif, sehingga 

kehadiran model pembelajaran diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Dari 

penjelasan di atas terdapat perbedaan dari model Inquiry dan Discovery Learning 

bahwa model inquiry adanya kesempatan siswa yang diberikan oleh guru pada 

proses pembelajaran siswa menjadi seorang penemu untuk melatih mental dan 

intelektualnya dalam menemukan masalah sendiri dan memecahkan masalah. 

Penggunaan model pembelajaran dalam proses belajar mengajar di samping 

sebagai strategi guru untuk memberikan pengalaman yang dapat mempengaruhi 

atau mengubah sikap, tingkah laku, serta pengetahuan yang ada pada diri siswa 

juga untuk meningkatkan hasil belajar siswa  

Keterlibatan siswa dalam setiap aktifitas belajar tentu memberikan 

pengalaman kepada siswa. Maka siswa dapat memiliki kemampuan dan 

keterampilan berdasarkan materi yang telah di pelajari. Selain keaktifan siswa 
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dalam proses pembelajaran tentu diperlukan perhatian dan pengawasan guru 

sebagai upaya meningkatkan hasil belajarnya. Berdasarkan taksonomi bloom hasil 

belajar terbagi menjadi tiga ranah diantaranya dalah ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor. Hasil belajar yang mengarah pada ranah kognitif berbaitan denga daya 

ingat tentang pengetahuan, keterampilan dan kemampuan intelektual (Kuswana, 

2012:11). Kemampuan siswa dalam menerima dan mengingat materi 

pembelajaran, keterampilan yang nampak dan dapat diukur, serta kemampuan 

berpikir yang sesuai dengan tujuan pembelajaran merupakan hasil belajar yang di 

kategorikan pada ranah kognitif. 

Proses pembelajaran yang dilakukan bersama dengan guru baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas bertujuan agar siswa meningkatkan kemampuan 

mentalnya dan kreatifitasnya. Melalui kegiatan tersebut maka siswa akan 

mendapat hasil belajar pada akhir pembelajarannya. Hasil belajar merupakan hasil 

dari suatu interaksi proses belajar mengajar dengan memberikan evaluasi hasil 

belajar. Sesuai dengan pernyataan Dimyati dan Mudjiono (2009: 3) bahwa hasil 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

Kegiatan tersebut di akhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Definisi hasil 

belajar adalah suatu perubahan yang dialami oleh siswa setelah mengikuti kegiatan 

belajar yang dinyatakan dengan nilai atau skor yang meliputi kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotor (Solikhah,2017:20). 

Hasil observasi awal di SDN Purwantoro 2 pada 8 dan 9 November 2017 

diketahui bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah dengan sistem kurikulum 

2013. Pada setiap kelas telah menerapkan pembelajaran tematik. Didukung dengan 
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pelaksanaan program full day school tentunya pembelajaran di kelas harus 

didesain untuk membangun semangat siswa sehingga mencapai tujuan belajarnya. 

Maka penggunaan model Inquiry dan Discovery Learning dapat menarik perhatian 

siswa dan membangun semangat siswa. Proses pembelajaran melalui model 

tersebut sesuai dengan konsep dasar pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik 

memungkinkan siswa baik individu maupun kelompok aktif menggali dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan 

otentik (Majid, 2014:80). 

Pada observasi awal yang dilakukan di dalam kelas diperoleh fakta bahwa 

proses pembelajaran belum maksimal dilihat dari penggunaan metode 

pembelajaran yang konvensional. Guru cenderung menggunakan metode ceramah 

untuk menyampaikan materi, serta proses pembelajaran terpusat pada buku guru 

dan buku siswa. Selain itu 3 sampai 4 siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. 

Melalui wawancara dengan wali kelas 3A ditemukan fakta dalam kegiatan 

pembelajaran metode yang digunakan disesuaikan dengan materi yang dibahas, 

metode yang di diterapkan seperti kelompok, ceramah, dan praktik untuk beberapa 

materi. Kegiatan pembelajaran yang demikian terkesan monoton dan kurang 

memberi kesan bermakna kepada siswa. Hal tersebut dapat mempengaruhi 

rendahnya hasil belajar siswa dalam materi sifat benda yang seharusnya lebih 

cenderung pada praktik dan pengamatan langsung. 

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pada kegiatan pembelajaran 

di kelas 3A cenderung kurang bervariasi. Konsentrasi siswa yang rendah menjadi 

penghambat proses pembelajaran di kelas. Hal tersebut sesuai dengan yang di 
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sampaikan oleh wali kelas 3A. Untuk memperoleh gaya mengajar yang berfariasi 

serta meningkatkan konsentrasi dan keterampilan siswa maka pada penelitian ini 

menggunakan model pembelajaran Inquiry. 

Hasil wawancara dengan wali kelas 3B kegiatan pembelajaran di kelas 

tidak menemukan kendala yang berat. Beberapa siswa yang susah mengikuti 

pembelajaran dikarenakan kurang aktif tetapi problem tesebut dapat dikondisikan 

oleh guru. Tingkat keaktifan siswa yang rendah dapat dipengaruhi beberapa hal, 

sebagai contoh ialah kurangnya semangat belajar pada diri siswa atau metode 

pembelajaran yang kurang menarik perhatian siswa. 

Metode yang sering di gunakan oleh guru adalah tanya jawab, praktik, serta 

permainan. Melalui kegiatan tersebut maka siswa lebih banyak beraktivitas bukan 

terfokus pada ceramah. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran di kelas tersebut sudah tergolong baik dikarenakan 

meningktan keaktifan siswa. Tetapi beberapa siswa yang tergolong pendiam dan 

pemalu sulit untuk beradaptasi dengan metode tersebut selain itu juga beberapa 

siswa yang malas, menghambat proses belajar. Model pembelajaran yang 

digunakan pada penelitian di kelas 3B adalah model Discovery Learning. 

Model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa akan 

menimbulkan rasa nyaman dan senang bagi siswa. Selain itu memunculkan 

keaktifan dan pembelajaran bermakna baik di dalam maupun di luar kelas. Model 

Inquiry dan Discovery Learning dapat di uji cobakan pada kelas 3 untuk memberi 

pengalaman bagi guru dan siswa untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan dari 

kedua model tersebut terhadap hasil belajar siswa kelas 3A dan 3B. 
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Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas maka ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran di kelas III-A dan III-B belum menggunakan 

model pembelajaran efektif untuk mengajarkan siswa berlatih mandiri dan 

menciptakan suasana kelas yang kondusif. Metode pembelajaran seperti ceramah, 

penugasan, serta praktik dapat dikatakan sebagai metode yang tradisional. Karena 

peran aktif siswa masih kurang, sehingga hasil belajar siswa tidak maksimal. 

Penelitian mengenai perbandingan model Inquiry dan Discovery Learning 

terhadap hasil belajar siswa pernah di teliti oleh Milatus Solikhah tahun 2017 yang 

berjudul “Perbandingan Model Pembelajaran Inquiry dan Model Pembelajaran 

Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V Sd Negeri 10 

Metro Timur” menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas inquiry 

dan kelas discovery. 

Penelitian dengan judul “Perbandingan Pengaruh Model Pembelajaran 

Inquiry dan Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas III” terdapat 

perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan yang tampak 

ialah sama-sama meneliti perbandingan antara dua model pembelajaran yaitu 

Inquiry dan Discovery Learning di Sekolah Dasar (SD) serta melihat hasil belajar 

siswa setelah melakukan posttest. Perbedaannya ialah materi pembelajaran yang 

di angkat. Pada penelitian terdahulu, penelitian dilakukan pada mata pelajar IPS 

kelas V, sedangkan pada penelitian ini adalah pembelajaran tematik pada kelas III. 

Berdasarkan masalah tersebut maka pada penelitian ini menerapkan dua 

model pembelajaran yaitu Inquiry dan Discovery learning sebagai pengganti 

metode pembelajaran yang terkesan monoton. Melalui penelitian ini akan dapat 
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dilihat perbedaan model Inquiry atau model Discovery Learning yang lebih efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi perubahan wujud benda. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Perbandingan Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry dan 

Model Pembelajaran Discovery Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas III 

SDN Purwantoro 2 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui Perbandingan Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry dan 

Model Pembelajaran Discovery Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas III 

SDN Purwantoro 2 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

manfaat teoritik maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritik 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui perbandingan antara model 

Inquiry dan Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa kelas III serta 

dapat memberikan pengalaman kepada guru dan siswa sehingga meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru: 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman mengajar bagi 

guru terkait materi perubahan wujud benda serta memberikan model 

pembelajaran yang baru. 
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b. Bagi siswa: 

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi yang 

ada pada diri siswa, siswa lebih aktif dan mampu menggali informasi. 

c. Bagi peneliti: 

Memberikan pengalaman penelitian perbandingan model Inquiry dan 

Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa kelas III. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini meneliti tentang perbandingan pengaruh model Inquiry dan 

model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa kelas III 

SDN Purwantoro 2 Malang. Terdapat variabel bebas dan variabel terikat pada 

penelitian ini. Model pembelajaran Inquiry dan Discovery Learning sebagai 

variabel bebas, sedangkan hasil belajar siswa sebagai variabel terikat. 

F. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu dengan 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa. Pembelajaran tematik di desain untuk meningkatkan aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor siswa. Peran guru sebagai fasilitator dan siswa lebih 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Model Pembelajaran Inquiry 

Model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang 

menekankan pada pembelajaran penemuan. Siswa menemukan masalah, mencari 
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informasi, serta menyimpulkan hasil temuannya. Pengalaman belajar siswa lebih 

berkesan karena siswa belajar penemuan secara langsung. 

3. Model pembelajaran Discovery Learning

Model pembelajaran discovery learning merupakan pengalaman penemuan 

yang di desain oleh guru sehingga siswa menemukan konsep serta menarik 

kesimpulan. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang di hadapkan serta mampu 

menarik kesimpulan. 

4. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah hasil akhir yang didapat oleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemampuan atau keterampilan siswa dapat 

di ukur melalui evaluasi hasil belajar. Kegiatan belajar mengajar perlu 

memperhatikan keefektifan model, penggunaan media, strategi untuk menarik 

perhatian siswa dalam belajar. Perlunya pembelajaran menyenangkan salah 

satunya untuk mempengaruhi peningkatan hasil belajar siswa. Hasil belajar 

terbagi dalam tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 


