
 
 
 
 
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha untuk mendewasakan manusia dari 

berbagai aspek. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 (ayat 1) yang 

menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Sejalan dengan penjelasan di atas Purwanto (2008: 10) menyatakan bahwa 

pendidikan ialah usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak 

untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. 

Oleh sebab itu, pendidikan merupakan faktor yang penting untuk 

mewujudkan kedewasaan seseorang dengan berbagai keterampilan yang 

diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk dapat beradaptasi 

dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, diperlukan 

adanya peningkatan kemampuan dalam berbagai bidang pendidikan. Salah 
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satu bidang yang perlu ditingkatkan yaitu bidang Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA).  

Menurut Kamala (2008) pembelajaran IPA berupaya untuk 

membangkitkan minat manusia dan kemampuan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta pemahaman tentang alam semesta yang 

mempunyai banyak fakta yang belum terungkap. Sehingga, hasil 

penemuannya dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan alam yang 

baru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Tujuan pembelajaran IPA dapat tercapai apabila pembelajaran IPA 

diajarkan dengan cara yang tepat dan melibatkan siswa secara aktif, yaitu 

melalui proses dan sikap ilmiah. Hal tersebut sesuai dengan Permendiknas 

nomor 22 tahun 2006 tantang standar isi (484 - 485) yang menyatakan bahwa 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah 
(scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja 
dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek 
penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI 
menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung 
melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap 
ilmiah. 

 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

IPA di sekolah dasar hendaknya diberikan melalui pengalaman langsung 

dengan mengembangkan keterampilan proses agar memiliki sikap ilmiah. 

Dengan demikian, siswa bukan hanya mendapatkan konsep IPA saja, tetapi 

juga memiliki keterampilan-keterampilan dan sikap ilmiah yang dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan uraian di atas, 

Widodo (2010: 46) mengungkapkan bahwa untuk mengembangkan ilmu dan 

pengetahuan alam, seseorang perlu menguasai sejumlah keterampilan dasar 
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yang dikenal dengan ketarampilan proses. Menurut Rustaman (2011: 1.9) 

keterampilan proses IPA merupakan seperangkat keterampilan yang 

digunakan para ilmuan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada pembelajaran IPA 

kelas V SD Negeri 1 Sri Pendowo Lampung Timur ditemukan beberapa 

kekurangan dalam pembelajaran. Guru masih belum optimal dalam 

menerapkan variasi model pembelajaran. Selain itu, pembelajaran masih 

terpaku pada buku (text book), guru hanya memberikan informasi berupa 

produk IPA, siswa belum dilibatkan secara aktif dalam bekerja ilmiah dan 

belum diberikan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan apa yang 

akan dipelajari serta siswa belum optimal dalam menguasai dan menerapkan 

berbagai jenis keterampilan proses IPA. 

Penelusuran lebih lanjut terhadap hasil belajar mata pelajaran IPA pada 

mid semester semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 juga kurang 

maksimal. Nilai yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1: Nilai Ujian Mid Semester Mata Pelajaran IPA. 
 

Nilai Frekuensi Keterangan 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 

2 
3 
3 
7 
3 
6 
4 

Tuntas 
Tuntas 
Tuntas 

Tidak tuntas 
Tidak tuntas 
Tidak tuntas 
Tidak tuntas 

Jumlah 
siswa 

28 Tuntas            = 8 
Belum tuntas = 20 

Sumber: Hasil Perhitungan 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu 60, hanya 8 orang siswa atau 

Nilai tertinggi = 70 
Nilai terendah = 40 
KKM = 60 
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28,57% dari 28 orang siswa telah tuntas, sedangkan 20 orang siswa atau 

71,43% belum tuntas. 

Berdasarkan uraian masalah di atas dapat diketahui bahwa 

pembelajaran IPA di kelas V SD Negeri 1 Sri Pendowo Lampung Timur 

belum berlangsung seperti apa yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu 

diadakannya perbaikan dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara maksimal. Menurut Winataputra (2008: 1.40) kegiatan 

pembelajaran seharusnya mengacu pada penggunaan model, pendekatan, 

strategi, dan media dalam rangka membangun proses belajar dengan 

membahas materi dan pengalaman belajar sehingga tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara optimal.  

Ada beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran IPA, salah satu model yang dimungkinkan dapat mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaran serta meningkatkan keterampilan proses dan 

hasil belajar IPA di SD adalah model guided discovery atau penemuan 

terbimbing. Model ini dipilih karena berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan, guru belum optimal dalam menerapkan model guided discovery.  

Selain itu, Wilcolx dalam Sukmana (2009) mungungkapkan 
bahwa dalam pembelajaran penemuan terbimbing siswa terdorong 
untuk belajar aktif melalui keterlibatan mereka sendiri dengan konsep-
konsep, prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki 
pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka 
menemukan prinsip-prinsip untuk mereka sendiri.  

 
Selanjutnya Bruner dalam Widodo (2010: 37) mengungkapkan bahwa 

belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh 

manusia, dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. 

Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang 
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menyertainya sehingga menghasilkan pengetahuan yang benar-benar 

bermakna. Lebih lanjut, menurut Mulyani Sumantri dalam Ikromah (2011: 6) 

model guided discovery memiliki beberapa kelebihan diantaranya membantu 

siswa mengembangkan persediaan dan penguasaan keterampilan dari proses 

kognitif, memberikan kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai 

dengan kemampuannya, menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara 

belajarnya, memberi kesempatan pada siswa untuk mengecek ide. Sehingga, 

dengan penerapan model guided discovery pada penelitian ini diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan proses dan hasil belajar IPA. Hal tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamiludin (2008) yang 

menyimpulkan bahwa penggunanaan pembelajaran guided discovery dapat 

meningkatkan keterampilan proses IPA serta penelitian yang dilakukan oleh 

Ikromah (2011) yang menyimpulkan bahwa penerapan model guided 

discovery dapat meningkatkan hasil belajar IPA.   

Berdasarkan uraian di atas, akan dilaksanakan perbaikan pembelajaran 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan keterampilan 

proses dan hasil belajar IPA melalui penerapan model guided discovery pada 

siswa kelas V SD Negeri 1 Sri Pendowo Lampung Timur. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Guru belum optimal dalam menerapkan model pembelajaran. 

2. Guru belum optimal dalam menerapkan model guided discovery pada 

pembelajaran IPA kelas V SD Negeri 1 Sri Pendowo Lampung Timur. 
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3. Proses pembelajaran masih terpaku pada buku (text book).   

4. Siswa belum optimal dalam menguasai dan menerapkan berbagai jenis 

keterampilan proses IPA. 

5. Rendahnya persentase ketuntasan belajar siswa pada pembelajaran IPA 

kelas V SD Negeri 1 Sri Pendowo Lampung Timur. 

 
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan model guided discovery untuk meningkatkan 

keterampilan proses IPA pada siswa kelas V SD Negeri 1 Sri Pendowo 

Lampung Timur? 

2. Apakah penerapan model guided discovery dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 1 Sri Pendowo Lampung 

Timur? 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Peningkatan keterampilan proses IPA siswa kelas V SD Negeri 1 Sri 

Pendowo Lampung Timur dalam pembelajaran IPA. 

2. Peningkatan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Sri Pendowo 

Lampung Timur dalam pembelajaran IPA. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas V SD Negeri 

1 Sri Pendowo Lampung Timur dapat bermanfaat bagi: 
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1. Siswa, dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep IPA sehingga 

berbagai keterampilan, aktivitas, minat, dan hasil belajar siswa dapat 

meningkat melalui model guided discovery. 

2. Guru, dapat memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam 

menggunakan model yang bisa digunakan dalam pembelajaran IPA 

sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan 

profesional guru. 

3. Sekolah, dapat menjadi bahan rujukan dalam upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah sehingga menghasilkan output yang optimal. 

4. Keilmuan ke PGSD-an, dapat memberi sumbangan yang sangat berharga 

pada perkembangan ilmu pendidikan khususnya bidang ke SD-an dengan 

penerapan model-model pembelajaran untuk meningkatkan proses dan 

hasil belajar di kelas. 

 


