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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, 

pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Komponen yang terdapat 

dalam proses pembelajaran diantaranya yaitu tujuan, materi, kegiatan dan 

evaluasi pembelajaran. Dalam setiap proses pembelajaran akan berbeda baik itu 

tujuan, materi evaluasi dan kegiatannya. Seperti halnya pada pembelajaran IPA, 

proses pembelajarannya selalu melibatkan tentang tumbuhan dan alam. Mata 

pelajaran IPA merupakan hasil kegiatan manusi ayang berupa pengetahuan, 

gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar baik itu tumbuhan, 

hewan dan yang lainya yang berkaitan dengan lingkungan sekitar.  

Firman Allah, SWT dalam Alqur’an QS. Al-Fathir, 35:27. 

 
ْخَتِلف    ْخَتِلًفا َاْلَواُنَها،َوِمن اْلِجَبالِ  ُجَدد   ِبْيض   َوُحْمر   مُّ َاَلم َترَ  َأنَّ  اهلل َاْنَزلَ  ِمنَ  السََّماِءَماء،َفَأْخَرْجنَ  ِبهِ  َثَمَرات مُّ

 َاْلَوُنَها وَغَراِبْيب ُسْود

Artinya: Tidaklah kamu melihat bahwasannya Allah menurunkan hujan dari 

langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam 

jenisnya. Dan diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah 

yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. (Al-Fathir, 

35:27) 

 

Ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan-Nya yang sempurna melalui 

segala sesuatu yang diciptakan-Nya yang beraneka ragam bentuk dan rupanya, 

padahal mereka diciptakan dari air yang diturunkan-Nya dari langit. Lalu 

tumbuhlah darinya berbagai macam buah yang beraneka ragam warnanya, ada
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yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau, ada  yang putih, ada pula warna-

warna lainnya, dan bermacam-macam pula rasa dan baunya 

Proses pembelajaran IPA memberikan pengalaman  langsung  kepada  

siswa  sehingga  siswa  dapat  mengembangkan kompetensinya untuk 

menjelajahi, memecahkan masalah, dan  memahami alam sekitar Sri Sulistyorini 

(Sari, 2014). Mata pelajaran IPA atau  sains erat hubungannya dengan konsep. 

Mata pelajaran IPA tersusun dari tiga komponen penting dan salah satunya 

adalah konsep.  Dengan pemahaman konsep yang bagus akan membuat siswa 

lebih mudah menerima materi yang diberikan serta hasil belajar meningkat. 

Pemahaman konsep merupakan salah satu tujuan dalam mata pelajaran IPA. 

Memahami merupakan tindak lanjut dari proses mengingat, dengan pemahaman 

siswa diminta untuk membuktikan bahwa siswa memahamai hubungan yang 

sederhana diantara fakta-fatka atau konsep.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan melalui observasi 

langsung kepada guru kelas IV diketahui pemahaman konsep siswa masih 

sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari sikap siswa ketika belajar  kurang  

bersungguh-sungguh  dalam  menerima materi  pelajaran.  Terlihat  pada  saat  

guru  menyampaikan  materi  pelajaran aktivitas siswa bermacam-macam. 

Beberapa siswa menyimak pelajaran dengan sungguh-sungguh,  sebagian  lagi  

sibuk  mengobrol  dengan  teman  sebangku, bermain sendiri, dan bercanda 

dengan temannya. Pada saat guru memberikan  kesempatan untuk bertanya 

siswa hanya diam. Ketika siswa diberikan latihan soal,  siswa  masih  bingung  

dan  mencoba  membuka  buku  mencari  jawaban. Ketika guru meminta siswa 

untuk menyatakan kembali atau menjelaskan kembali tentang materi yang 

diberikan, siswa tidak dapat melakukannya dalam artian mereka belum mengerti 

dan faham. Kemudian siswa tidak dapat menyebutkan contoh dari suatu konsep 

misalnya ketika guru bertanya sebutkan contoh dari macam-macam gaya, 

kebanyakan siswa hanya diam dan hanya 2-3 orang siswa saja yang aktif 

menjawab.  
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Selain itu yang menjadi kendala dalam berlangsungnya pembelajaran 

IPA di kelas yaitu ada pada proses pembelajarannya. Guru yang  masih sering 

menggunakan metode pembelajaran konvensional mempengaruhi proses 

pembelajaran. Metode pembelajaran ini berpusat pada gurunya saja sehingga 

kurang melibatkan siswa. Hal tersebut membuat siswa dikelas menjadi pasif dan 

minat dalam belajarnya menjadi menurun. Akhirnya siswa merasa jenuh dan 

ketika mereka mendapatkan sebuah soal atau pertanyaan tertulis dari gurunya 

seputar materi pelajaran, mereka lebih sering untuk melihat jawaban milik 

temannya tanpa memahami apa yang ditulisnya.  

Setelah melakukan pengamatan serta wawancara dikelas IV dengan 

jumlah siswa 22, diketahui bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran  IPA 

rendah. Hal itu dibuktikan dengan pencapaian nilai siswa yang dibawah KKM 

pada hasil ulangan harian siswa. Dari 22 siswa hanya 23% siswa atau hanya 5 

orang siswa yang mendapat nilai tertinggi, sedangkan 77% atau 17 siswa 

mendapat nilai terendah atau dibawah KKM (70).  Dengan  demikian  siswa  

diasumsikan  mengalami kesulitan  dalam  memahami  konsep-konsep  IPA  

sehingga  kurang  mampu memecahkan  masalah.  Hasil  ini  menunjukkan  

bahwa kurang  dari  50%   siswa  yang  mampu  menguasai  konsep-konsep  

dalam  mata pelajaran IPA dan menjawab soal dengan baik.  

Memahami konsep setiap materi pelajaran merupakan salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Aspek pokok pembelajaran IPA  

adalah anak dapat menyadari keterbatasan pengetahuan mereka, memiliki rasa 

ingin tahu untuk menggali pengetahuan baru dan akhirnya dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari – hari. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, 

peneliti mencoba menerapkan model pembelajaran  Discovery Learning .  

Model pembelajaran Discovery Learning  merupakan model  yang 

melatih siswa untuk belajar secara mandiri dalam memecahkan masalah dan 

menemukan informasi sendri. Dalam model ini guru menyajikan bahan 

pelajaran  tidak dalam bentuk yang final, akan tetapi siswa diberi peluang untuk 
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mencari dan menemukannya sendiri Djamarah (2013:19). Proses pembelajaran 

dengan model Discovery Learning siswa berlatih untuk menemukan sendiri 

informasi dari pengamatan, bacaan atau hal lain yang mereka lakukan.  

Keunggulan lain juga telah dibuktikan oleh Meiria Sylvi Astuti 

(2015:10-23) dalam penelitiannya yang berjudul peningkatan keterampilan 

bertanya dan  hasil belajar  menggunakan  model pembelajaran Discovery 

Learning . Keterampilan  bertanya siswa berhasil mengalami peningkatan, hal 

tersebut ditandai dengan adanya dorongan antusiasme siswa ketika proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini siswa diajak untuk belajar mencari 

sendiri serta menyelidiki sendiri. Model pembelajaran Discovery Learning  

membuat siswa merasa senang ketika penyelidikannya berhasil. Selain itu 

keunggulan lain dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendra Erik 

Rudyanto (2014) dengan penelitiannya yang berjudul model pembelajaran 

Discovery Learning  untuk meningkatkan kemampuan berfikir kreatif  siswa 

berhasil meningkat. Dengan model pembelajaran Discovery Learning  siswa 

menjadi aktif dan hasil belajarnya mencapai KKM yang ditentukan bahkan 

melebihi indikator pencapaian.  

Melalui penelitian ini peneliti ingin menerapkan model pembelajaran  

Discovery Learning  dengan tujuan meningkatkan pemahaman konsep  siswa. 

Proses pembelajaran dengan menerapkan metode yang sebelumnya belum 

pernah digunakan oleh guru diharapkan dapat memperbaiki sikap siswa dalam 

belajar, motivasi serta rasa ingin tahu siswa terhadap materi pembelajaran, serta 

pemahaman siswa akan jauh lebih meningkat dari sebelumnya. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

peneliti  merumuskan  masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Discovery Learning dalam 

meningkatkan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran IPA materi 

struktur dan fungsi bagian tumbuhan? 
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2. Bagaimana peningkatan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran IPA 

materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan dengan  menggunakan model 

pembelajaran Discovery Learning ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai yaitu,  

1. Untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Discovery Learning 

dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran IPA 

materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan. 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan pemahaman konsep siswa pada mata 

pelajaran IPA materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan melalui penerapan 

model pembelajaran Discovery Learning.   

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman konsep  

siswa pada mata pelajaran IPA  dan dapat di aplikasikan untuk mata 

pelajaran yang lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pendidik dalam mendidik 

dan  membina  para  peserta didik  untuk  menerapkan  model pembelajaran 

Discovery Learning sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep 

siswa.  

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan belajar peserta didik pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Penelitian ini diharapkan mampu 

memperbaiki pemahaman konsep siswa yang rendah. 
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c. Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi dan masukan bagi sekolah  

untuk  melaksanakan  pembelajaran  yang  lebih  inovatif, kreatif   dan  

berkualitas serta meningkatkan  kemampuan pendidik dalam kegiatan 

proses pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. 


