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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan upaya pengajaran dan pelatihan dalam proses 

merubah sikap dan perilaku dari siswa serta berpengaruh terhadap kemampuan 

berpikir dan pemahaman yang sangat luas. Pendidikan mengarahkan kepada 

manusia agar meningkatkan segala kemampuan yang ada pada diri. Hal tersebut 

sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Fungsi dan 

Tujuan Pendidikan, yaitu 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 Kompetensi yang ada pada siswa harus dikembangkan, oleh sebab itu 

pendidikan harus memiliki kualitas yang baik sehingga mampu mengembangkan 

semua potensi siswa. Maka, untuk mensukseskan tujuan pendidikan diperlukan 

guru yang kompeten yang mampu untuk membuat suatu rencana, mampu 

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan belajar sesuai dengan 

karakteristik dan perkembangan peserta didik.  

 Metode pendidikan sekarang ini sudah mengalami banyak pergantian. 

Pergantian itu terjadi karena adanya upaya perbaikan yang dilakukan dari berbagai 

segi untuk mencapai kemajuan. Akibat pengaruh itu, pendidikan semakin 

mengalami kemajuan. Dalam era globalisasi, peningkatan kualitas pendidikan 

harus selalu ditingkatkan setiap waktu dari segi sarana, prasarana, profesionalisme 

guru. Peningkatan kualitas salah satunya dilakukan dengan memperbaiki mutu 

pembelajaran. Peningkatan tersebut dapat dilakukan pendidik dengan pembelajaran 

yang inovatif/pembaruan, menempatkan siswa sebagai inti pembelajaran dan 

mereka dapat belajar bermakna. Hal tersebut searah dengan kurikulum 2013 yang 

diaplikasikan dalam proses pembelajaran, dimana sistem pembelajaran yang 

terpusat semuanya pada guru menjadi pola pembelajaran yang terpusat pada siswa. 
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 Belajar dapat dikatakan sebagai suatu cara yang dilakukan bagi orang-orang 

yang menginginkan perubahan pada dirinya sepanjang hayatnya. Menurut Suyono 

dan Hariyanto (2013, hlm. 9), mengatakan “belajar adalah suatu aktivitas atau 

proses untuk memperoleh pengetahuan meningkatkan keterampilan memperbaik i 

perilaku dan sikap serta mengukuhkan kepribadian”. Dalam pengertian lain, 

menurut Aunurrahman (2011, hlm. 35) “belajar adalah perubahan tingkah laku pada 

diri individu berkat adanya interaksi antar sesama individu dan individu dengan 

lingkungan”.  

 Dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu cara mendapatkan 

pengetahuan yang baru dan terjadi karena adanya hubungan antara orang dengan 

keadaan ruang lingkupnya. Oleh sebab itu, belajar dapat terjadi setiap saat, setiap 

waktu, dan dimanapun dengan ditandai adanya perubahan perilaku pada pribadi 

orang itu sehingga terjadi perubahan pada tingkat sikap, pengetahuan,juga 

keterampilan. Apabila di tempat formal proses belajar itu dilakukan seperti di 

sekolah-sekolah, maka hubungan yang terjadi selama proses belajar tersebut terjadi 

antara kepala sekolah, siswa, guru dan petugas lainnya yang terdapat di sekolah.  

 Perubahan pengetahuan, keterampilan atau sikap yang terjadi pada siswa 

dapat dilakukan melalui proses pembelajaran. Aunurrahman (2011, hlm.34) 

“pembelajaran didefinisikan sebagai suatu sistem yang bertujuan membantu proses 

belajar siswa, berisi serangkaian peristiwa yang dirancang atau disusun sedemikian 

rupa untuk mendukung dan mempengaruhi terjadinya proses belajar siswa yang 

bersifat internal”. Adapun menurut Trianto (2010, hlm. 17) “pembelajaran adalah 

usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan 

interaksi peserta didik dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai 

tujuan yang diharapkan”. Dengan demikian, maka pembelajaran ialah suatu 

aktivitas yang direncanakan oleh pendidik dengan memberi dorongan dan 

kemudahan dalam proses belajar dengan memanfaatkan sumber, media, dan 

linkungan belajar sekitarnya sehingga tujuan belajar dapat tercapai.  

 Keberhasilan belajar tidak dapat diraih dengan mudah. Pembelajaran secara 

sistematis dapat terlaksana dengan baik jika memiliki komponen-komponen 

tertentu. Sugandi (dalam Isnu Hidayat, 2019, hlm. 24) “pembelajaran setidaknya 

harus memiliki komponen-komponen, antara lain tujuan pembelajaran, subjek 
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belajar, materi pelajaran, strategi, media pembelajaran, dan penunjang yaitu segala 

sesuatu yang dapat memperlancar dan mempermudah terlaksananya segala 

kegiatan dalam belajar”. Seorang guru mempunyai posisi yang penting dalam 

melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengnan belajar mengajar untuk 

mencapai apa yang diinginkan dalam tujunan melakukan kegiatan belajar, sebab 

guru dapat dengan langsung memberikan pengaruhnya dan mengajarkannya dalam 

meningkatkan kepandaian dan kecakapan siswa. 

 Undang-undang  No. 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa “ pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan”. Berdasarkan hal 

tersebut guru diminta untuk memiliki pengalaman dalam membuat susunan 

pembelajaran yang mempunyai mutu yang baik dan dapat memudahkan siswa 

belajar dengan lancar serta mendpatkan manfaat, faedah atau makna yang dapat 

diaplikasikan dalam jalan hidupnya. Guru meski bisa memilih dan menentukan 

model pembelajaran yang dapat menciptakan, menyusun pembelajaran menjadi 

unik dan pembaruan mengikuti jaman serta mampu menggunakan apa yang ada di 

lingkungan yang terdapat disekitar sebagai sumber belajar yang bisa membantu 

siswa dalam meningkatkan hasil belajar. 

 Penelitian Kristin dan Rahayu (2016), menyebutkan bahwa penyebab 

rendahnya mutu pembelajaran yaitu kurang efektifnya proses pembelajaran yang 

berasal dari motivasi dan minat siswa yang kurang, kinerja guru yang rendah, serta  

prasarana dan sarana yang tidak mencukupi. Hal tersebut mengakibatkan 

pembelajaran menjadi kurang efektif. Sehingga membutuhkan model pembelajaran 

yang sesuai. Model yang dipakai dalam penelitiannya yaitu model pembelajaran 

Discovery Learning dengan menggunakan penelitian eksperimen semu (Quasi 

Eksperimental Design). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar.  

 Penelitian selanjutnya dari Ate (2016) yang dijadikan alasan untuk ditelit i 

mengacu pada keadaan siswa yang kepercayaan dirinya masih kurang, hasil 

belajarnya yang masih kurang dan berada di bawah nilai minimal. Pembelajaran 

yang dilakukan sebelumnya berfokus pada keaktifan guru saja, menjenuhkan dan 

tidak mengikutsertakan siswa dalam altivitas pembelajaran sehingga keberanian 
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siswa tidak terlihat untuk mengaluarkan aspirasinya. Rancangan dalam penelit ian 

ini menggunakan model pnelitian tindakan kelas. Inti dalam penelitian ini yaitu 

model Discovery Learning yang digunakan mempengruhi dari belajar yang telah 

dilakukan oleh siswa.  

 Berdasarkan penelitian tersebut di atas, dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran guru berperan penting. Guru harus menyiapkan strategi pembelajaran 

agar prosesnya tidak bersifat konvensional. Pembelajaran yang cenderung teacher 

centered, sehingga siswa kurang aktif terhadap proses pembelajaran dan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Untuk itu diperlukan upaya untuk 

menambahkan nilai dari hasil yang dilakukan siswa dalam belajar salah satunya 

adalah dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning.  

 Hosnan (2014, hlm. 820) menjelaskan bahwa model pembelajaran 

Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang dapat mengikutsertakan 

siswa seutuhnya dalam proses pembelajaran. Model ini menuntut siswa untuk 

menyusuri dan menjalani sendiri proses penemuan dalam pembelajaran. Dengan 

menemukan, menyelidiki dan menganalisis serta memecahkan masalah sendiri, 

maka hasil yang diperoleh siswa akan bertahan lama dalam ingatan. Siswa juga bisa 

belajar pemikiran analisis dan mencoba memecahkan masalah sendiri serta dapat 

menambah kepercayaan diri sendiri. Discovery Learning merupakan proses 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengorganisasikan sendiri hasil belajarnya. Hasil belajar yang diperoleh 

merupakan puncak keberhasilan belajar siswa yang menckup berbgai bidnag 

pengetahuan, prubahan sikap dan berbagai keterampilan yang akan menambah 

keahlian dan kepandaian siswa. Kebiasaan yang diperoleh dapat ditransfer atau 

digunakan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mereka bias untuk 

menyelesaikan segala masalah yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. 

 Dari uraian pembahasan di atas, peneliti akan membahas lebih lanjut terkait 

analisis model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa. 

Penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan mengambil data dari beberapa 

sumber penelitian. Peneliti akan menyusuri masaalah tersebut dengan melakukan 

studi pustaka dengan judul “Analisis Penggunaan Model Pembelajaran 

Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar”.  
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai 

acuan dalam penelitian, sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep model pembelajaran Discovery Learning disekolah dasar? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran Discovery 

Learning disekolah dasar? 

3. Bagaimana hubungan penggunaan model pembelajaran Discovery Learning 

terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini dirinci sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep pembelajaran Model Discovery Learning di sekolah 

dasar. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui Model Discovery Learning di 

sekolah dasar  

3. Untuk mengetahui hubungan penggunaan model pembelajaran Discovery 

Learning terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. 

   

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang telah dihadapkan, maka  

hasil dari penelitian yang telah dibuat ini diharapkan mempunyai manfaat untuk 

semuanya yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan info bagi pihak 

lain mengenai model Discovery Learning dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber rujukan untuk penelit ian 

selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan model pembelajaran Discovery 

Learning. 

2. Manfaat Praktis  

a. Menambah informasi keilmuan dan pengetahuan terkait Model Discovery 

learning  
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b. Dapat menambah pemahaman yang mendalam mengenai Model Discovery 

Learning. 

c. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur/referensi yang dijadikan untuk 

membantu dalam penelitian lainnya mengenai model Discovery Learning. 

d. Penggunaan model Discovery Learning dapat menambah pengetahuan 

siswa dalam meningkatkan hasil dari usaha yang dilakukan. 

 

E. Definisi Operasional 

 Sesuai dengan judul yang disebutkan diatas, maka peneliti perlu 

memberikan batasan-batasan istilah supaya tidak menimbulkan kesalah paham 

terhadap istilah- istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut: 

1. Discovery learning 

Model pembelajaran berupa kegiatan yang membuat siswa melakukan suatu 

penemuan karena model ini memfokuskan pada kegiatan siswa seutuhnya untuk 

menemukan, menyelidiki, mencoba dan memecahkan masalah sendiri sehingga 

hasil yang diperoleh akan terus diingat dan dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan nyata.  

2. Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan suatu kompetensi yang dimiliki siswa sesudah melalui 

kegiatan belajar yang menunjuk pada prestasi atau kinerja belajar siswa, 

sedangkan prestasi belajar yang dihsilkan itu merupakan parameter adanya 

tingkat perubahan perilaku pada siswa berdasarkan semua kejadian yang 

dialami atau berupa pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan 

pengetahuan, afektif dan keterampilan  yang diikuti selama pembelajaran. 

 

F. Sistematika Skripsi 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini merupakan awal skripsi yang menjelaskan tentang rencana penulisan 

skripsi oleh peneliti yang harus dikaji lebih lanjut yang berisikan latar belakang 

masalah yang mendasari pembuatan penelitian ini, rumusan masalah mencakup  

masalah-masalah yang akan diteliti oleh peneliti , tujuan penelitian yang berisi 

mengenai tujuan dari ma yang dibuat untuk diteliti, manfaat dalam penelit ian 
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untuk peneliti maupun pembaca penelitian ini, definisi operasional yang 

digunakan untuk mengartikan variabel-variabel agar tidak salah menafsirkan 

artinya dan sistematika yang terdapat dalam skripsi mengenai ssunan yang 

terdapat dalam penelitian ini. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka  

Bab ini membahas mengenai kajian teori yang berkaitan dengan variabel-

variabel pada judul skripsi yang sesuai dengan masalah penelitian, serta 

membahas kajian dari peneliti terdahulu yang berhubungan dengan masalah 

yang akan diteliti. 

3. Bab III Metode Penelitian  

Bab ini menjelaskan secara runtut, menjelaskan langkah-langkah dan cara yang 

dipakai untuk menjawab masalah yang diteliti yang di dalamnya membahas 

mengenai metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian berupa studi 

literatur, sumber data yang digunakan untuk mengolah berbagai data dan 

mencari jawabannya, fokus penelitian yang akan dibahas, teknik pengumpulan 

data, dan analisis data. 

4. Bab IV Pembahasan  

Bab ini mengemukakan tentang analisis hasil penelitian dari kajian pustaka 

peneliti terdahulu yang telah dicapai berdasarkan hasil pengolahan dan analisis 

data dengan urutan rumusan permasalahan penelitian dan pembahasan temuan 

penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Menyajikan simpulan uraian yang berisikan penafsiran peneliti terhadap 

analisis temuan hasil penelitian yang dijawab oleh rumusan masalah. Saran 

berisi refernsi atau rujukan yang ditujukan kepada peneliti yang berminat 

melakukan penelitian selanjutnya. 


