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ABSTRAK 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model 

pembelajaran Discovery Learning Berbasis Higher Order Thinking Skill dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik pada kelas V MIN 8 Bandar 

Lampung. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas model 

Kurt Lewin. Penelitian ini dilakukan dengan tiga siklus yang terdiri dari tahap 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi tiap siklusnya. Siswa kelas VD. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, tes, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penerapan model 

Discovery Learning Berbasis Higher Order Thinking Skill dapat dilakukan dengan 

baik terbukti dari hasil skor observasi aktivitas belajar siswa mengalami 

peningkatan dari siklus I sebesar 75%,  pada siklus ke-II menjadi 83% dan pada 

akhir siklus ke-III mengalami peningkatan menjadi 92%.yang artinya berkategori 

sangat baik. Adapun ketuntasan hasil  belajar siswa mengalami peningkatan dari 

siklus I sebesar 67%. Pada siklus ke-II menjadi 79%. Pada akhir siklus ke-III 

mengalami peningkatan menjadi 88%. Penelitian ini dikatakan berhasil karena 

telah memenuhi kriteria keberhasilan penelitian yaitu 85% siswa mendapat skor 

baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model Discovery Learning 

Berbasis Higher Order Thinking Skill dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

peserta didik pada kelas V MIN 8 Bandar Lampung. 
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MOTTO 

 

 

لَ ََوتِۡلكََ ََٱۡۡلَۡمثََٰ ََوَماَيَۡعقِل هَآَإَِّلَّ لِم ىنََنَۡضِرب هَاَلِلنَّاِسِۖ  ٣٤ََٱۡلَعَٰ

Artinya : “Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan 

tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” (Q.S Al-‘Ankabut 

: 43) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan suatu 

bangsa. Pendidkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Proses pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya Input peserta 

didik, sarana dan prasarana pendidikan, bahan ajar, serta sumber daya manusia 

(pendidiknya) yang dapat mendukung terciptanya suasana kondusif.
1
 Undang-

Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I 

Pasal I dinyatakan : 

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, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

Negara (Republik Indonesia, 2009 : 2)
2
 

 

 

      Dengan adanya pendidikan maka akan tercipta manusia yang baik dan 

berakhlak serta dapat mengikuti modernisasi teknologi informasi yang pesat ini,  

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam lingkungan bermasyarakat. 

Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa 

dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab 

                                                           
1
Nichen Irma Cintia, Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kreatif Dan Hasil Belajar Siswa, Persepektif Ilmu 

Pendidikan Vol.32 No.1: 1 April 2016. 
2
Sukring, Pendidikan Dalam Pengembangan Kecerdasaan Peserta Didik, Tadris : 

Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Universitas Haluoleo Kendari, ISSN : 2301-7562, Juni 

2016. 
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berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Sehingga mampu memperbaiki dan 

meningkatkan  kualitas hidup generasi bangsa dimasa yang akan datang. 

      Agama Islam juga menganjurkan manusia untuk selalu beriman dan 

belajar agar berguna untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia 

dalam kehidupan. Oleh karena itu kita diajak oleh allah untuk merenungkan, 

mengamati, dan membandingkan antara orang yang mengetahui dan yang tidak.  

Sebagaimana firman allah sebagai berikut : 

ه ۡ ۡۡأَمَّ َۡءاوَآَء ىٌِت ۡقََٰ لِۡٱهَُو ۡۡلَّي  َذُر ۡيَح  َۡوقَآئِٗما ِٓخَزةَۡٱَساِجٗدا َۡربِّهِۡۡۡل  َمتَ َۡرح  ُجوْا تَِويۡۡۡۦ َويَز  ۡيَس  ۡهَل  قُل 

لَُموَنۡوَۡۡلَِّذيهَۡٱ ۡإِوََّماۡيَتََذكَُّزۡأُْولُوْاۡۡلَِّذيهَۡٱيَع  لَُموَن  بِۡٱََلۡيَع  بََٰ َل   ٩ۡۡۡل 
 
 
 

Artinya : (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 

orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang 

ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran.( QS.Az-Zumar:9).
3
 

 

 

      Dengan demikian ayat di atas mengisyaratkan bahwa agama islam juga 

menganjurkan manusia untuk selalu beriman dan belajar agar berguna untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan oleh karena 

itu kita diajak oleh allah untuk merenungkan, mengamati, dan membandingkan 

antara orang yang mengetahui dan yang tidak. Suasana belajar pada dasarnya pun 

penting bagi kegiatan belajar. Suasana yang menyenangkan dapat menumbuhkan 

kegairahan belajar, sedangkan suasana yang kacau, ramai , tak tenang dan banyak 

gangguan sudah tentu tidak menunjang kegiatan belajar yang efektif. Karena itu 

                                                           
3
Usman, Al-Qur’an dan Terjemah Tematik dan Tajwid Berwarna, (Bandung: 

Cordoba, 2016), h.678 
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guru dan peserta didik senantiasa dituntut agar menciptakan suasana lingkungan 

belajar yang baik dan menyenangkan, menantang dan menggairahkan. Hal ini 

berarti, suasana belajar turut menentukan keberhasilan belajar peserta didik. 

Untuk itu, guru perlu menciptakan suasana lingkungan kelas yang menyenangkan 

sehingga membangkitkan motivasi peserta didik untuk mencapai hasil belajar 

yang positif. 

Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, 

baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar.
4
 Dari pengertian tersebut dapat penulis ambil kesimpulan bahwa 

hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah ia menerima 

perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat mengkonstruksi pengetahuan 

itu dalam kehidupan sehari-hari.  

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan ilmu pengetahuan yang yang 

membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis dan hasil 

percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia.Oleh karena itu, 

pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, aspek pengembangan lebih lanjut 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran IPA menekankan 

pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kopetensi agar 

menjelajah dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA 

diarahkan untuk mencari dan berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk 

                                                           
4
Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: 

Prenadamedia Group, Cet. 4, 2016), h.5. 
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memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta.
5
 Hasil 

belajar IPA di sekolah dasar (SD) tentu saja harus dikaitkan dengan tujuan 

pendidikan IPA yang telah dicantumkan dalam garis-garis besar program 

pengajaran IPA di sekolah dengan tidak melupakan hakikat IPA itu sendiri. 

IPA di sekolah dasar masih menunjukkan sejumlah kelemahan. Salah 

satunya pembelajaran IPA pada mayoritas SD selama ini adalah bahwa 

pembelajaran tersebut lebih menekankan pada penguasaan sejumlah fakta dan 

konsep, dan kurang memfasilitasi peserta didik agar memiliki hasil belajar yang 

menyeluruh.
6
 Sebagai guru hendaknya dapat menghubungkan pengalaman 

disekitar peserta didik dengan mengarahkan penalaran peserta didik dengan 

kejadian alam, supaya pemahaman konsep IPA yang dipelajari dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari.Ilmu pengetahuan alam (IPA) berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.Pendidikan IPA diharapkan 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pembelajaran IPA pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada dasarnya 

merupakan dasar bagi pengembangan untuk mata pelajaran IPA tersebut pada 

                                                           
5
 Zulfani Sesmiarni, Kecerdasan Jamak Dalam Pembelajaran IPA di Sekolah 

Dasar, terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Jurusan Tarbiyah STAIN Bukit 

Tinggi, Vol. 1 No. 1 desember 2014, p-ISSN 2355-1925 
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jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengertian yang benar 

terhadap berbagai konsep dan prinsip-prinsip IPA harus benar-benar dipahami 

oleh peserta didik agar kualitas prestasi belajarnya dapat optimal. Menyadari 

pentingnya peranan IPA dalam dunia pendidikan dibutuhkan peranan guru untuk 

memilih strategi dalam proses belajar mengajar dan keterlibatan siswa secara 

optimal sehingga proses belajar mengajar lebih bermakna.  

Hasil dari pra survey yang dilakukan pada peserta didik kelas V MIN 8 

Bandar Lampung tahun ajaran  2019/2020 untuk mata pelajaran IPA diketahui 

setelah dilakukan wawancara yaitu wawancara antara guru dan peserta didik. 

Hasil wawancara dengan guru IPA kelas V MIN 8 Bandar Lampung diketahui 

bahwa pelajaran IPA lebih banyak disampaikan melalui metode ceramah, 

penugasan dan tanya jawab sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik.
7
 Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara pada beberapa peserta 

didik kelas V yang beranggapan bahwa IPA merupakan mata pelajaran yang sulit 

dipahami karena penyampaiannya tidak melibatkan peserta didik secara langsung. 

Materi pembelajaran hanya dikembangkan atas acuan yang terdapat dalam buku 

teks serta pemanfaatan media atau lingkungan sekitar kurang optimal dan 

pengalaman dalam keseharian siswa dalam proses pembelajaran IPA kurang di 

eksplorasikan, sehingga pembelajaran IPA terkesan membosankan bagi peserta 

didik. Materi yang disampaikan guru cenderung membuat bosan, jenuh dan malas 

untuk memahami materi pelajaran itu sendiri, siswa kurang aktif karena pelajaran 

yang disampaikan dianggap tidak menarik karena proses belajar mengajar hanya 

                                                           
7
Observasi dan Wawancara Guru  dan Murid Mata Pelajaran IPA MIN 8 Bandar 

Lampung. 
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mencatat dan medengarkan saja. Hal ini disebabkan kurang bervariasinya model 

pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

sehingga keaktifan siswa dalam berinteraksi dengan guru atau dengan siswa yang 

lainnya rendah, dan  ini dapat mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa 

terhadap setiap materi pelajaran. 

Upaya mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien maka 

guru hendaknya mampu mewujudkan proses pembelajaran secara tepat 

berdasarkan kemampuan belajar dari masing-masing peserta didik agar mampu 

mewujudkan prilaku belajar siswa melalui interaksi pembelajaran yang kondusif. 

Oleh karena itu, salah satu  usaha yang dapat dilakukan guru dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang dapat membuat peserta didik menjadi aktif dalam proses 

belajar mengajar. Hal tersebut dapat dilihat dari data nilai ulangan harian  pada mata 

pelajaran IPA kelas VD pada tahun 2019/2020 yaitu : 

 

Tabel.1 

Data Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran IPA 

Kelas VD MIN 8 Bandar Lampung 

 

No Rentang Nilai Jumlah Peserta 

Didik 

Presentase Keterangan 

1 > 67 9 37,5 

KKM = 67 2 = 67 - - 

3 < 67 15 62,5 

∑ 24 100%  

Sumber: Dokumen Nilai Ulangan IPA Madrasyah Ibtidaiyah Negeri 

8  Bandar Lampung. 
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Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah 

dan guru mata pelajaran IPA adalah 67. Maka dapat dilihat dari tabel 1, siswa yang belum 

tuntas pada mata pelajaran IPA di kelas VD berjumlah 15 siswa atau 62,5% dan yang 

mendapatkan nilai lebih dari KKM berjumlah 9 siswa atau 37,5% dari 24 siswa. Dapat 

disimpulkan bahwa nilai ulangan harian siswa untuk mata pelajaran IPA banyak 

yang belum tuntas. 

Pembelajaran konvesional yang beorientasi pada penguasaan materi 

dianggap gagal menghasilkan peserta didik yang aktif, kreatif, dan inovatif. 

Peserta didik terlihat bosan mengikuti pembelajaran, siswa hanya menghafal tanpa 

memahami benar isi pelajaran, dan guru kurang memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk berinteraksi sesama siswa yang lain. Peserta didik berhasil 

mengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali peserta didik 

memecahkan persoalan dalam kehidupan panjang. Oleh karena itu perlu ada 

perubahan pendekatan pembelajaran, yang lebih bermakna sehingga dapat 

membekali peserta didik dalam menghadapi permasalahan hidup yang di hadapi 

sekarang maupun yang akan datang. 

Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan SD/MI, dalam prakteknya mata pelajaran IPA seringkali 

mengalami kendala. Kendala tersebut kebanyakan mengarah pada kegiatan 

pembelajaran yang cendrung menoton akibat model pembelajaran konvesional. 

Hal ini dianggap siswa kurang menarik dan membosankan. Dan diketahui 

perolehan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) peserta didik yang masih 

rendah, oleh karena itu guru harus menerapkan model pembelajaran yang tepat 
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sesuai dengan materi yang akan diajarkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara optimal. 

Belajar seharusnya adalah suatu proses perubahan didalam kepribadian 

yang berupa kecakapaan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian yang bersifat menetap 

dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman.
8
 

Dalam rangka upaya meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan alam (IPA) 

dan tercapainya tujuan pembelajaran, guru harus menggunakan model 

pembelajaran yang tepat, salah satu upaya untuk menyiapkan kondisi 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu siswa memahami konsep-

konsep IPA melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning berbasis 

Higher Order Thinking Skill (HOTS). Salah satu kelebihan model pembelajaran 

ini adalah siswa akan belajar Menguatkan pengertian, ingatan dan transfer serta 

menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa berhasil. 

 Model pembelajaran discovery learning merupakan suatu rangkaian 

kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan 

peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis 

sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap dan keterampilan 

sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Sedangkan Higher Order Thingking 

Skill atau berfikir tingkat tinggi merupakan keterampilan menghubungkan ide 

dan fakta, menganalisis, menjelaskan, berhipotesis atau sampai tahap 

menyimpulkan untuk memecahkan masalah. Aktifitas HOTS dapat membantu 

                                                           
8
Sigit Dwi Laksana, Implementasi Model Pembelajaran Discovery Learning 

Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV Mial-Ma’rif, JIP: jurnal Ilmiah PGMI 

vol 4, no.1, Juni 2018. h.69 
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siswa terampil mencari ilmu dalam penalaran untuk memikirkan jawaban dari 

suatu pembelajaran.
9
 

  Dengan demikian guru harus mampu mengaitkan atau menghubungkan 

materi yang diajarkan dengan apa yang sudah dimiliki siswa sebelumnya, 

disinilah pentingnya guru melakukan apersepsi. Sebab itu, siswa dituntut untuk 

mampu menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Model 

pembelajaran discovery learning merupakan konsep pembelajaran mental 

intelektual pada anak didik untuk menemukan sendiri pengetahuan melalui 

pengamatan dan percobaan. 

  Semua ini terjadi karena proses pembelajaran yang diberikan selama ini 

adalah penghafalan materi bukan berdasarkan pengalaman sehari-hari seperti yang 

diterapkan pada pendekatan kontekstual. Dalam proses pembelajaran guru lebih 

sering melakukan ceramah dan menyajikan materi, guru enggan untuk 

menunjukan benda-benda dalam bentuk asli/nyata, guru lebih sering menampilkan 

benda-benda yang berhubungan dengan materi hanya melalui gambar yang sudah 

ada pada buku paket saja tanpa kretifitas yang di ciptakan oleh guru. 

  Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan membahas mengenai 

“Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Berbasis Higher Order 

Thinking Skill dalam meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas VMIN 8 

Bandar Lampung”. 

 

 

 

                                                           
9
Nurul Yuliandi, Ghullam Hamdu,  Pengembangan Soal Tes Berbasis Higher 

Order Thingking Skill Taksonomi Bloom Revisi di Sekolah Dasar, Tasik Malaya: Universitas 

Pendidikan IndonesiaVo.6 No.1, 2019, h.38-39 
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B. Identifikasi Masalah 

1. Hasil belajar IPA dari sebagian peserta didik belum mencapai KKM. 

2. Proses pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru sehingga peserta 

didik merasa bosan saat proses belajar mengajar berlangsung. 

3. Guru belum menggunakan model pembelajaran Discovery Learning 

berbasis Higher Order Thinking Skill (HOTS) dalam proses pembelajaran. 

4. Kondisi pembelajaran yang kurang kondusif dan kurangnya keterlibatan 

peserta didik saat kegiatan belajar mengajar berlangsung terutama pada 

materi pelajaran IPA. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari pembahasan dan permasalahan serta mengingat 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis maka, penulis membatasi masalah 

yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah yaitu Penerapan Penggunaan 

Model Pembelajaran Discovery Learning Berbasis Higher Order Thinking Skill 

dalam meningkatkan Hasil BelajarIPA materi Udara Bersih bagi Kesehatan Pada 

Siswa Kelas VD MIN 8 Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: “Apakah Penerapan Penggunaan Model Pembelajaran Discovery 

Learning Berbasis Higher Order Thinking Skill dapat meningkatkan Hasil Belajar 

IPA Pada Siswa Kelas V MIN 8 Bandar Lampung”.  
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E. Tujuan 

Sesuai dengan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: “Untuk Mengetahui Penerapan Model 

Pembelajaran Discovery Learning Berbasis Higher Order Thinking Skill dalam 

meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas V MIN 8 Bandar Lampung”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan 

tentang penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Berbasis 

Higher Order Thinking Skill dalam meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada 

Siswa Kelas V. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang berat bagi: 

a. Bagi sekolah, sebagai informasi mengenai hasil belajar peserta didik 

sehingga dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

b. Bagi peserta didik, memberikan pengalaman belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning berbasis 

HOTS dan meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik dalam 

pembelajaran IPA. 

c. Bagi guru, sebagai masukan mengenai model pembelajaran yang 

efektif dan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran IPA dan juga 

sesuai kebutuhan peserta didik 
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d. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S1 dalam 

ilmu tarbiyah dan keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Pengertian Model Pembelajaran Discovery Learning 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk didalamnya buku, film, computer, kurikulum, dan 

lain-lain.
1
 

Model pembelajaran adalah salah satu pendekatan mengajar yang 

dirancang khusus untuk menunjang proses belajar peserta didik yang berkaitan 

dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur 

dengan baik, yang diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah 

demi selangkah.
2
 

Model berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran serta 

para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. 

Strategi, metode, teknik, pendekatan, dan model memiliki hubungan yang 

saling terkait, karena berpatokan pada penentuan tujuan pembelajaran, 

pemilihan strategi, teknik, dan perumusan tujuan yang kemudian 

diimplementasikan ke dalam metode yang relevan selama proses pembelajaran 

                                                           
1
Trianto Ibnu Badar, Mendesain Model Pembelajaran INOVATIF, PROGRESIF, 

DAN KONTEKSTUAL. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.23 
2
Donni Juni Priansa, Pengembangan Strategi dan Model Pembelajaran, (Bandung: 

pustaka setia, 2019), h.187 
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dengan menggunakan model pembelajaran yang dapat menarik perhatian 

sehingga pembelajaran berjalan dengan baik.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pola pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru, 

dimana didalamnya melibatkan startegi, teknik, pendekatan dan metode untuk 

mencapai suatu tujuan pembelajaran dan keberhasilan peserta didik. 

 

2. Pengertian Model Pembelajaran Discovery Learning 

 Discovery ialah proses mental dimana siswa mampu 

mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental yang 

dimaksud antara lain: mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-

golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat 

kesimpulan dan sebagainya. Dengan teknik ini siswa dibiarkan 

menemukan sendiri atau mengalami proses mental sendiri, guru hanya 

membimbing dan memberikan instruksi. Dengan demikian, pembelajaran 

discoveryialah suatu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses 

kegiatan mental melalui tukar pendapat, dengan berdiskusi, membaca 

sendiri dan mencoba sendiri, agar anak dapat belajar sendiri.
3
 

 Demikian juga menurut kamus model discovery learning yang 

dalam bahasa inggris “discovery”, berarti pertanyaan atau pemeriksaan, 

penyidikan. Discovery dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan 

                                                           
3
Trianto Ibnu Badar at-Taubany, Desain Pengembangan Kurikulum 2013 Di 

Madrasah, (Depok :PT.Kharisma Putra Utama); 2017. h.230  
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istilah penemuan. Teknik penemuan adalah terjemahan dari discovery. 

Model discovery merupakan komponen dari praktik pendidikan yang 

meliputi metode mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi 

pada proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri dan reflektif. Menurut 

Joolingen discovery learning adalah suatu tipe pembelajaran dimana 

siswa membangun pengetahuan mereka sendiri dengan mengadakan suatu 

percobaan dan menemukan sebuah prinsip dari hasil percobaan tersebut.
4
 

 Menurut Asy’ari, discovery learning merupakan “pendekatan 

dimana siswa diarahkan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari 

serangkaian aktivitas yang dilakukan sehingga siswa menemukan sendiri 

pengetahuan, model ini selalu mengusahakan agar siswa terlibat langsung 

dalam mengidentifikasi, merumuskan masalah, memberikan hipotesis, 

melakukan penyelidikan penemuan dengan cara siswa dapat membawa 

reflika sebagai media pembelajaran dan dapat mempresentasikan hasil 

kegiatan penemuan yang menghasilkan suasana pembelajaran 

menyenangkan.
5
 

 Sedangakan menurut pendapat yang lain, Model pembelajaran 

discovery learning merupakan suatu cara untuk mengembangkan belajar 

                                                           
4
 Candra Eko Purwanto, Penerapan Model Pembelajaran Guided Discovery Pada 

Materi Pemantulan Cahaya Untuk Meningkatkan Berfikir Kritis. Prodi Pendidikan Fisika 

FMIPA UNNES. Semarang, h.1 (Online) Tersedia Di : 

http://Journal,Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Upej.(12 Januari 2018:06:42) 
5
Adei Saputra, Penerapan Discovery Learning Menggunakan Reflika Untuk 

Meningkatkan Berfikir Kritis Dan Sikap Nasionalisme, Jurnal Studi Sosial, Vol 4, No. 1 

(2016) 
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siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil 

yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan.
6
 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

model pembelajaran discovery learning merupakan konsep pembelajaran 

mental intelektual pada anak didik untuk menemukan sendiri pengetahuan 

melalui pengamatan dan percobaan. 

3. Langkah-langkah Pembelajaran Discovery Learning 

Dalam mengaplikasikan model pembelajaran discovery learning 

dikelas materi pelatihan guru implementasi kurikulum 2013, 

Kemendikbud: 

a. Perencanaan 

Perencanaan pada model ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1) Menentukan tujuan pembelajaran. 

2) Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuan awal, 

minat, gaya belajar, dan sebagainya) 

3) Memilih materi pelajaran. 

4) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara 

induktif (dari contoh-contoh generalisasi). 

5) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, 

ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik. 

                                                           
6
Tiani Alfi Kusuma, Model Discovery Learning disertai Tekhnik Probing 

Prompting dalam pembelajaran fisika di MA, Jurnal Pendidikan Fisika, Vol. 3 No.4, maret 

2015, h.337 
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6) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana kekompleks, 

dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai 

kesimbolik. 

7) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. 

 

b. Pelaksanaan 

Model Pembelajaran Discovery Learning dikelas dapat diaplikasikan 

dengan beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan 

pembelajaran secara umum sebagai berikut: 

1) Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan) 

Pada tahap ini. Guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan 

mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas 

belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. 

Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi 

interaksi belajar. 

2) Problem Statement (Pernyataan/Identifikasi Masalah) 

Setelah dilakukan stimulation guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah 

yang relevan dengan bahan pelajaran. 

3) Data Collection (Pengumpulan Data) 

Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, 

gurumemberikesempatankepada para peserta didikuntuk 

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk 

membuktikan benar atau tida nya hipotesis. 
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4) Data Processing (Pengolahan Data) 

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi 

yang telah diperoleh para peserta didik baik melalui wawancara, 

observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. 

5) Verification (Pembuktian) 

Pada tahap ini peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat 

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

6) Generalization (Menarik Kesimpulan/Generalisasi) 

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik 

sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku 

untuk semua kejadian atau masalah yang sama.
7
 

4. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Discovery Learning. 

a.  Kelebihan model Discovery Learning, yaitu : 

1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan 

keterampilan dan proses kognitif. 

2. Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa 

menyelidiki dan berhasil. 

3. Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri 

dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. 

                                                           
7
Dahlia Aslam, Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Materi Ekologi Berbantu Data Penelitian Iklim Mikro Ruang Terbuka 

Hijau Berdasarkan Habitus Vegetasi, Vol. 2 No.1 Th. Jan-Des 2017, ISSN : 2527-7553, 

h.274 



19 
 

4. Memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh kepercayaan 

bekerjasama dengan yang lainnya. 

5. Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif 

mengeluarkan gagasan-gagasan. 

6. Membantu siswa menghilangkan keragu-raguan karena mengarah 

pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. 

b.  Kelemahan model pembelajaran discovery learning, yaitu : 

1. Menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. 

2. Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau 

berfikir  atau  mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep, yang 

tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. 

3. Model ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, 

karena membutuhkan waktu yang lama. 

4. Harapan-harapan yang yang terkandung dalam metode ini dapat buyar 

berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara 

belajar yang lama. 

5. Lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman.
8
 

 

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kelebihan dari model pembelajaran discovery learning ini adalah menjadikan 

siswa dan guru menjadi lebih berperan aktif dalam mengemukakan gagasan 

dan meningkatkan proses kognitif, sedangkan  kelemahan pada model 

                                                           
8
Meiria Sylvi Astuti, Peningkatan Keterampilan Bertanya Dan Hasil Belajar Siswa 

Kelas 2 SDN  Slungkep 03 Menggunakan Model Discovery Learning, Jurnal Scholaria Vol. 

5, No.1, Januari 2015, h.15-16 
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pembelajaran discovery learning ini adalah pada langkah kegiatan 

memerlukan waktu yang lama sehingga pembelajaran menjadi tidak efektif. 

 

B. Higher Order ThinkingSkill (HOTS) 

1. Pengertian Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

  Para ahli memiliki sudut pandang berbeda dalam mendefinisikan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi. Menurut Lewis & Smith menyatakan 

bahwa :”Higher order thingking occurs when a person takes new 

information and information stored in memory and interrelates and/ or 

rearanger and extends this information to achieve a purpose or find 

possible answers in perplexing situation”. Dari pendapat ini terlihat 

bahwa berpikir tingkat tinggi terjadi ketika seseorang memperoleh 

informasi baru dan disimpan dalam memori dan saling berkaitan atau 

menata ulang atau memperluas informmasi tersebut untuk mencapai 

tujuan atau menemukan kemungkinan jawaban dalam kondisi yang 

membingungkan.
9
 

Sedangkan menurut King dkk Higher order thinking skill 

didefinisikan sebagai keterampilan berpikir kritis, berpikir logis, reflektif, 

metakognitif, dan kreatif. Sedangkan menurut Arter dan Salmon 

menyatakan bahwa kemampuan yang dibutuhkan dalam HOTS adalah 

kemampuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
10

 

                                                           
9
Arini Ulfah Hidayati, Melatih Keterampilan Berfikir Tingkat Tinggi Dalam 

Pembelajaran Matematika Pada Siswa Sekolah Dasar, Jurnal Terampil Vol 4 No 2 (UNY : 

Jurusan Matematika Alumni Pascasarjana UNY), 2017, h.146-147 
10

Ridwan Abdullah Sani, Cara membuat Soal HOTS (Higher Order Thingking 

Skill), (Kota Tangerang; Tira Smart), 2019. h.8  
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Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang 

melibatkan aktivitas mental dalam usaha mengeksplorasi pengalaman 

yang kompleks, reflektif dan kreatif yang dilakukan secara sadar untuk 

mencapai tujuan, yaitu memperoleh pengetahuan yang meliputi tingkat 

berpikiranalitis, sintesis, dan evaluatif”.
11

 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thingking skill) 

mencakup kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan 

kreatif. Keterampilan berpikir kritis diperlukan dalam penyelesaian 

masalah dan membuat keputusan. Higher Order Thingking Skill (HOTS) 

akan berkembang jika individu menghadapi masalah yang tidak dikenal, 

pertanyaan yang menantang atau menghadapi ketidakpastian/dilema.
12

 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa berpikir tingkat tinggi adalah proses kemampuan berpikir dan 

bernalar untuk memecahkan suatu kasus atau masalah yang melibatkan 

aktivitas mental dalam mencapai tujuan memperoleh pengetahuan. 

 

2. Aspek Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

Secara umum terdapat aspek yang menunjukkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi yang dimiliki oleh seseorang yaitu : 

 

 

 

                                                           
11

Arifin Nugroho, HOTS (Kemampuan Berfikir Tingkat Tinggi:Konsep, 

Pembelajaran, Penilaian dan Soal-soal), (Jakarta : PT.Grasindo, 2018 ), h.16-17 
12

 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berbasis HOTS (Higher Order Thingking 

Skill), (Kota Tangerang : Tira Smart, 2019), h.2 
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1) Kemampuan berpikir kritis 

Berpikir kritis adalah pola berpikir kovergen. Berpikir konvergen 

merupakan proses mengolah suatu informasi dari berbagai sudut 

pandang untuk memperoleh suatu kesimpulan.
13

 

Watson dan Glaser memandang berpikir kritis sebagai kombinasi dari 

dimensi kognitif dan afektif. Menurut mereka berpikir kritis didasarkan 

pada sikap, pengetahuan dan keterampilan.
14

 

2) Kemampuan berpikir kreatif  

Kreativitas dapat didefinisikan sebagai proses untuk menghasilkan 

sesuatu yang baru dari elemen yang ada dengan menyusun kembali 

elemen tersebut. Pemikiran kreatif masing-masing orang akan berbeda 

dan terkait dengan cara mereka berpikir dalam melakukan pendekatan 

terhadap permasalahan.
15

 

Sebagai dasar untuk mengetahui ranah higher order thinking skill 

ini disesuaikan dengan Taksonomi Bloom, bahwa kemampuan berpikir 

seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah, 

melibatkan ranah kognitif yaitu kemampuan pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi.
16
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Ibid, h.5 
14

Ridwan Abdullah Sani, Op.Cit, h.8 
15

Ibid, h.6 
16

Yuberti, Teori Pembelajaran Dan Pengembangan Bahan Ajar Dalam Pendidikan, 

(Bandar Lampung;Anugrah Utama Raharja, 2014), h.203 
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Pada penelitian ini kemampuan yang peniliti gunakan adalah 

perpikir tingkat tinggi atau HOTS pada ranah kognitif terdapat pada C3-

C5 yaitu penerapan (C3), analisis (C4) dan sintesis (C5).
17

 

3. Kriteria Soal HOTS  

Pada umumnya soal HOTS merupakan soal kontekstual yang harus 

berbasis situasi nyata dalam konteks kehidupan sehari-hari dan bukan 

merupakan kondisi buatan atau teoritis. Soal kontekstual menghadapkan 

siswa pada permasalahan yang dapat ditemukan atau dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari. Siswa diharapkan dapat menerapkan konsep-

konsep yang dipelajari dikelas untuk menyelesaikan masalah. 

Perlu dicermati bahwa soal HOTS tidak harus selalu sulit, dan soal 

yang sulit belum tentu merupakan soal HOTS. Soal sulit yang biasa 

dilatihkan disekolah bukan merupakan soal HOTS karena siswa 

mengetahui cara menjawab soal tersebut. Namun soal sederhana yang 

membutuhkan penalaran akan menjadi soal HOTS. Jadi, soal HOTS juga 

dapat memiliki tingkat kesukaran rendah, sedang dan tinggi.
18

 

4. Penilaian Pembelajaran Berbasis HOTS 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk 

ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. 

Untuk penilaian pembelajaran berbasis HOTS, pada penilaian aspek 

pengetahuan atau kognitif dengan bentuk tes dan dilakukan melalui 

tahapan: penyusunan, perencanaan penilaian, memanfaatkan hasil 
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Ibid, h.205 
18

 Ridwan Abdullah Sani, Op.Cit, h.153 
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penilaian, dan melaporkan hasil melaksanakan penilaian dalam bentuk 

angka dengan skala 0 – 100 dan deskripsi. 

Presentase penilaian pembelajaran pada aspek kognitif hendaknya 

didistribusikan sebagai berikut : 

1) Kognitif level 1 (C1-Pengetahuan) sebanyak 5% 

2) Kognitif level 2 (C2-Pemahaman) sebanyak 10% 

3) Kognitif level 3 (C3-Aplikasi) sebanyak 45% 

4) Kognitif level 4(C4-Analisis) sebanyak 25% 

5) Kognitif level 5 (C5-Evaluasi) sebanyak 10% 

6) Kognitif level 6 (C6-Kreasi) sebanyak 5%. 

Berikut perician Taksonomi Anderson (Perbaikan Taksonomi 

Bloom) yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penilaian 

pembelajaran berbasis HOTS : 

a. Mengingat (Pengetahuan) 

b. Memahami (Pemahaman) 

c. Menerapkan 

d. Menganalisis 

e. Menilai 

f. Menciptakan (Sintesis)
19
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C. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar berasal dari hasil dan belajar. Hasil belajar juga adalah 

hasil yang dicapai oleh peserta didik berupa angka atau skor setelah 

menyelesaikan tes yang diberikan.
20

 Dalam hal ini adalah hasil yang telah 

dicapai oleh siswa setelah mengikuti tes atau ujian. 

Hasil belajar menunjukkan kemampuan siswa yang sebenarnya  yang 

telah mengalami proses pengalihan ilmu pengetahuan dari  seseorang yang 

dapat dikatakan dewasa atau memiliki pengetahuan  kurang. Jadi dengan 

adanya hasil belajar, orang dapat mengetahui  seberapa jauh siswa dapat 

menangkap, memahami, memiliki materi pelajaran tertentu. Atas dasar itu 

pendidik dapat menentukan strategi  belajar mengajar yang lebih baik. 

Hasil belajar siswa dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa 

dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor 

yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. 

Secara sederhana, hasil belajar diartikan sebagai kemampuan yang diperoleh 

peserta didik setelah melalui kegiatan belajar. 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan ketrampilan.
21

 Jadi hasil belajar adalah 

hasil dari belajar dalam bentuk angka atau nilai yang merupakan pedoman 

bagi hasil belajar siswa berdasarkan hasil evaluasi. 

                                                           
20

M. Yusuf T dan Mutmainnah Amin, Pengaruh Mind Map Dan Gaya Belajar 

Terhadap Hasil BelajarMatematika Siswa,Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, IAIN 

Raden Intan Lampung, Vol 1, No 1 (2016), h.87. 
21

Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.5. 
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Proses pendidikan secara formal diwujudkan dalam kegiatan 

pembelajaran disekolah. Untuk mencapai tujuan tertentu,pembelajaran 

dapat dilakukan melalui interaksi dari berbagai faktor yang saling 

mendukung satu sama lain.Dalam prosesnya, untuk mencapai hasil belajar 

yang baik haruslah didukung dari beberapa faktor. Diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

a. Faktor Intern 

Faktor intern ini menurut Slameto meliputi tiga faktor, yaitu faktor 

jasmaniah, faktor kesehatan(mengantuk, cepat lelah, kurang darah, 

mudah pusing kurang bersemangat, dan cacat tubuh), faktor psikologi 

(intelegensi, minat, bakat, perhatian, motivasi, kesiapan, kelelahan dan 

kematangan) dan faktor kelelahan (jasmani dan rohani). 

 

b. Faktor Ekstern  

Faktor ekstern menutut Slameto meliputi tiga faktor, yaitu faktor 

keluarga (keharmonisan keluarga, cara orang tua dalam mendidik, 

pengertian orang tua dan sosial ekonomi), faktor sekolah (guru, 

metode belajar, media belajar, waktu, kurikulum, relasi guru dengan 

peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, standar 

pelajaran, keadaan gedung, tugas rumah dan kedisiplinan), faktor 

masyarakat (kegiatan peserta didik dalam masyarakat, media massa, 

pergaulan dan cara hidup masyarakat setempat).
22

 

 

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar perserta didik ada dua yaitu faktor intern 

(faktor yang berasal dari dalam diri sendiri) dan faktor ekstern (faktor 

yang berasal dari luar diri peserta didik). 
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 Dimyanti Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 
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3. Aspek-aspek dalam Hasil Belajar 

Belajar selalu melibatkan aspek fisik dan mental. Oleh karena itu 

keduanya harus dikembangkan bersama-sama secara terpadu. Dari aktifitas 

belajar inilah yang akan menghasilkan suatu perubahan yang disebut dengan 

hasil belajar. Hasil belajar berbeda-beda sifat dan bentuknya tergantung pada 

bidang apa anak menunjukkan hasil tersebut. Dalam pelajaran sekolah bentuk 

hasil tersebut meliputi tiga bidang, yaitu bidang pengetahuan, sikap atau nilai 

dan ketrampilan. Hal ini sesuai dengan klasifikasi yang dikemukakan 

beberapa ahli seperti Bloom dkk, yang menggolongkan perilaku berkenaan 

dengan hasil belajar dalam tiga aspek yang meliputi tiga ranah. 

1) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek yaitu:
23

 

a. Pengetahuan (knowledge/C1) adalah kemampuan seseorang dalam 

menghafal, mengingat kembali atau mengulang kembali pengetahuan 

yang pernah diterimanya. 

b. Pemahaman (comprehension/C2) adalah kemampuan seseorang 

dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan 

sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah 

diterimanya. 

                                                           
23
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c. Aplikasi (application/C3) adalah penerapan merupakan kemampuan 

seseorang dalam menggunakan pengetahuan dalam memecahkan 

masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.  

d. Analisis (analysis/C4) adalah kemampuan seseorang dalam 

menggunakan pengetahuan dalam memecahkan berbagai masalah 

yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Sintesis (synthesis/C5) adalah kemampuan seseorang dalam 

mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen unsur pengetahuan 

yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. 

f. Evaluasi (evaluation/C6) adalah kemampuan seseorang dalam 

membuat perkiraan atau keputusan yang tepat berdasarkan kriteria 

atau pengetahuan yang dimilikinya. 

 

Ranah penilaian kognitif (yang berkenaan dengan kemampuan 

intelektual) peserta didik menurut Taksonomi Bloom terbagi enam yaitu 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Berikut 

kata kerja operasional yang digunakan dalam ranah aspek kognitif. 
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Tabel 2 

Daftar Indikator Oprasional Kognitif 

No Ranah Kognitif Kata oprasional 

1. Pengetahuan (C1) Menyebutkan, menyatakan, mendefinisika, 

mendiskripsikan, mengidentifikasi, 

mendaftarkan, menjodohkan dan 

memproduksi. 

2. Pemhaman (C2) Menerangkan, membedakan, menduga, 

mempertahankan, memperluas, 

menyimpulkan, menggeneralisasikan, 

memberikan contoh, menulidkan kembali, 

dan memperkirakan. 

3. Aplikasi (C3) Mengoprasikan, menemukan, menunjukan, 

menghubungkan, memecahkan, 

menggunakan, mengubah, menghitung, 

mendemonstrasikan, meramalkan, 

menyiakan, dan menghasilkan. 

4. Analisis (C4) Merinci, mengidentifikasi, mengilustrasikan, 

menunjukan, menghubungkan, memilih, 

memisah, menyusun, membagi, 

membedakan,dan menyimpulkan 

5. Sintesis (C5) Mengkategorikan, menyusun, 

menghubungkan, mengkmbinasi, mecipta, 

menjelaskan, memodifikasi, 

mengorganisasikan, membuat rencana, 

menyusun kembali, merekontruksikan, 

merevisi, menuliskan, dan menceritakan. 

6. Evaluasi (C6) Menilai, menyimpulkan, memutuskan, 

menerangkan, membandingkan, mengkritik, 

mendeskripsikan, membedakan, 

menafsirkan, menghubungkan, dan 

membuktikan. 

 

Dari penjabaran diatas, kata kerja operasional yang digunakan 

dalam ranah aspek kognitif, peneliti menggunakan: C3 

(Aplikasi/application) sebagai penerapan kemampuan peserta didik 

dalam menggunakan pengetahuan dalam memecahkan masalah yang 

timbul dalam materi yang berkaitan, dengan kata operasional seperti: 

menghubungkan dan menyesuaikan jawaban dengan benar, C4 
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(Analisis) sebagai kemampuan peserta didik dalam menganalisa 

menggunakan pengetahuan dalam memecahkan berbagai masalah yang 

timbul dalam kehidupan sehari-hari,  dengan kata operasional seperti: 

menganalisis dan menyeleksi pernyataan yang sesuai. Dan C5 (Sintesis) 

sebagai kemampuan peserta didik dalam mengaitkan dan menyatukan 

berbagai elemen unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola 

baru yang lebih menyeluruh, dengan kata operasional seperti: menyusun 

kembali dan mengkategorikan pernyataan yang sesuai dengan soal. Hal 

ini dilakukan agar sesuai dengan kompetensi dasar dan materi pokok 

yang peneliti jadikan acuan dalam pencapaian hasil pembelajaran. 

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu:  

a. Receiving/attending adalah semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulus) dari luar yang datang kepada peserta didik 

dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain. 

b. Jawaban atau Responding adalah memberikan reaksi terhadap gejala 

secara terbuka, melakukan sesuatu sebagai respon terhadap suatu 

gejala. 

c. Penilaian atau Valluing adalah penilaian ini berkenaan dengan gejala 

atau stimulus. Dalam evaluasi ini termasuk didalamnya kesediaan 

menerima nilai dan kesepakatan nilai tersebut.  

d. Organisasi adalah pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem 

organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lainnya. 
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e. Karakteristik nilai atau internalisasi nilai adalah keterpaduan semua 

sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi 

kepribadian dan tingkah lakunya.
24

 

 

Ranah afektif atau yang berkenaan dengan sikap terdiri dari 5 

aspek yang meliputi attending, jawaban, penilaian, organisasi dan 

karekteristik nilai. 

 

3) Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak.
25

 Hasil belajar psikomotorik dapat 

diklasifikasikan menjadi enam antara lain: 

a. Persepsi, berkenaan dengan pengguanaan indera dalam melakukan 

kegiatan.  

b. Kesiapan, perilaku persiapan atau kesiapan untuk kegiatan atau 

pengalaman tertentu.  

c. Gerakan terbimbing, gerakan yang berada pada tingkat mengikuti 

suatu model dan lakukan dengan cara meniru model tersebut dengan 

mencoba sampai dapat menguasai benar gerakan itu. 

d. Gerakan terbiasa, berkenaan dengan penampilan respons yang sudah 

dipelajari dan sudah menjadi kebiasaan. 

                                                           
24

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2018), h. 67. 
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Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 29-30. 
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e. Gerakan kompleks adalah suatu gerakan yang dapat menampilkan 

suatu tindakan motorik yang menuntut pola tertentu dengan tingkat 

kecermatan atau keluwesan serta efisiensi yang tinggi. 

f. Kreativitas adalah kemampuan mencapai gerakan-gerakan yang tidak 

ada sebelumnya atau mengkombinasikan gerakan-gerakan 

sebelumnya. 

 

D. Pengertian Pembelajaran IPA di SD/MI 

Sains sebagai ilmu rasional adalah ilmu yang menyelidiki benda-

benda fisik (bodies) dari sudut gerak atau diam. Sains mempelajarai benda-

benda langit dan substansi atau zat-zat elementer seperti manusia, hewan, 

tumbuhan, dan mineral yang tercipta dari unsur-unsur dasar tersebut.Sains 

merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan 

pembuktian atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari 

hukum-hukum alam yang terjadi, yang dibuktikan melalui metode ilmiah. 

Dalam hal ini, sains merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan 

pengetahuaan yang menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk 

menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. 

Sains yang dimaksud di sini bukanlah sains sebagai ilmu eksakta, seperti 

matematika, fisika, biologi, kimia, dan lain-lain.Sains melainkan sebagai 

metode yang sitematis, rasional, dan ilmiah. Jadi, sains di sini lebih 
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menekankan kepada metode pendekatan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran.
26

 

Jadi, IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, peranannya 

secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui 

metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah 

seperti rasa ingin tahu, terbuka dan jujur. IPA berkaitan dengan fakta, 

konsep, prinsip dan juga proses penemuan itu sendiri. Penemuan diperoleh 

melalui eksperimen yang dapat dilakukan di laboratorium maupun di alam 

bebas. 

Mempelajari ilmu pengetahuan alam (IPA) termasuk usaha untuk 

memperdalam ilmu pengetahuan alam (IPA) yang diperintahkan oleh Allah 

SWT.sebagaimana diyatakan dalam Al-qur’an yaitu : 

 ُ َل َّللاه َع ْى َج ِ ْن إ ُ ت يْ َ أ َر َ ُْل أ ه  ق َٰ ل ِ ْي  ةِ َه اَه َ ي ِ ق لْ ِم ا ْو َ ٰى ي َ ل ِ ا إ دً َه ْر َل سَ يْ ه لل ُن ا كُ يْ َ ل ُر  َع يْ  َغ

وىَ  ُع َو ْس َ ََل ت َ ف َ اٍء ۖ أ َ ي ِض ِ ْن ب يكُ ِ ت
ْ أ َ ِ ي  َّللاه

Artinya : "Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam 

itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain 

Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka 

apakah kamu tidak mendengar?".(Q.S Al-Qashas : 71). 

Dari paparan ayat diatas dapat disimpulkan IPA merupakan mata 

pelajaran dimaksudkan agar peserta didik mempunyai pengetahuan, gagasan 

dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar dan meyakini bahwa 

kaitannya Allah yang menciptakan alam dimuka bumi ini. 

                                                           
26

 Ayu Nur Shawmi, Analisis Pembelajaran Sains Madrasah Ibtidaiyah (MI) Dalam 

Kurikulum 2013, Terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, IAIN Raden Intan 

Lampung, Vol. 3 No 1 Juni 2016, p-ISSN 2355-1925, h. 130. 
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan rumpuan ilmu, 

memiliki karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual 

(factual), baik berupa kenyataan (reality) atau kejadian (events) dan 

berhubungan dengan sebab akibat. Cabang ilmu yang termasuk dalam 

rumpuan IPA saat ini antara lain Biologi, Fisika, IPA, Astronomi/Astrofisika 

dan Geologi. IPA merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan 

dikembangkan berdasarkan percobaan (induktif) namun perkembangannya 

selanjutnya IPA juga diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori 

(deduktif).
27

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) juga merupakan ilmu pengetahuan 

yang mempelajari tentang alam beserta isinya serta segala gejala yang terjadi 

didalamnya. Ilmu pengetahuan alam juga merupakan mata pelajaran di 

SD/MI yang dimaksudkan agar pesertadidik mempunyai pengetahuan, 

gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh 

dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, 

penyususnan dan penyajian gagasan-gagasan. 

1. Karakteristik Pembelajaran IPA SD/MI 

Ciri-ciri khusus pembelajaran IPA adalah:
28

 

a. Sains mempunyai nilai ilmiah artinya kebenaran dalam Sains dapat 

dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah 

dan prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya,  

                                                           
27

Asih Widi Wisudawati dan Eka Sulistyowati, Metodologi Pembelajaran IPA, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 22. 
28

 Ayu Nur Shawmi, Op.Cit, h. 131. 
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b. Sains merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 

sistematis, dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada 

gejala-gejala alam,  

c. Sains merupakan pengetahuan teoritis. Teori Sains diperoleh atau 

disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan 

observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, 

eksperimentasi, observasi dan demikian seterusnya kait mengkait 

antara cara yang satu dengan cara yang lain,  

d. Sains merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan. 

Dengan bagan-bagan konsep yang telah berkembang sebagai suatu 

hasil eksperimen dan observasi, yang bermanfaat untuk eksperimentasi 

dan observasi lebih lanjut, 

e. Sains meliputi empat unsur, yaitu produk, proses, aplikasi dan sikap. 

Produk dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Proses 

merupakan prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah; 

metode ilmiah meliputi pengamatan, penyusunan hipotesis, 

perancangan eksperimen, percobaan atau penyelidikan, pengujian 

hipotesis melalui eksperimentasi; evaluasi, pengukuran, dan penarikan 

kesimpulan. 

IPA mempunyai karakteristik sebagai dasar untuk memahaminya. 

Karakteristik tersebut menurut Jacobson & Bergman, meliputi:
29

 

a) IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum dan teori. 
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b) Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati 

fenomena alam, termasuk juga penerapannya. 

c) Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam 

menyingkap rahasia alam. 

d) IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi hanya sebagian atu 

beberapa saja. 

e) Keberanian IPA bersifat subjektif dan bukann kebenaran yang bersifat 

objektif. 

2. Tujuan Pembelajaran IPA di SD/MI 

Menurut Blough, et al. pembelajaran IPA di sekolah dasar perlu 

didasarkan pada pengalaman untuk membantu peserta didik belajar IPA, 

mendeskripsikan dan menjelaskan hasil kerja dan prosedurnya. Tujuan 

utama pembelajaran IPA di SD/MI adalah membantu peserta didik 

memperoleh ide, pemahaman, dan keterampilan (life skills) esensial 

sebagai warga negara. Life skills esensial yang perlu dimiliki adalah 

kemampuan menggunakan alat tertentu, kemampuan mengamati benda 

dan lingkungan sekitarnya, kemampuan mendengarkan, kemampuan 

berkomunikasi secara efektif, menanggapi dan memecahkan masalah 

secara efektif.
30

 

Jadi, pembelajaran IPA bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

dan pengalaman kepada peserta didik dalam mempelajari dan mengenal 

tentang alam semesta yang berupa benda-benda, fakta-fakta, dan kejadian-
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kejadian alam yang sesungguhnya. Sehingga peserta didik dapat 

mengembangkan kemampuan dan keterampilannya mengenai IPA dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berbagai alasan yang menyebabkan mata pelajaran IPA 

dimasukkan di dalam suatu kurikulum sekolah, yaitu:
31

 

1. IPA berfaedah bagi suatu bangsa, sebab IPA merupakan dasar 

teknologi, dan disebut-sebut tulang punggung pembangunan. 

Pengetahuan dasar teknologi adalah IPA. 

2. Bila diajarkan IPA menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan 

suatu mata pelajaran yang melatih/mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis. 

3. Bila IPA diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan 

sendiri oleh anak, maka IPA tidaklah merupakan mata pelajaran 

yang bersifat hafalan belaka. 

4. Mata pelajaran IPA mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu dapat 

membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. 

 

Tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar dalam Badan Nasional 

Standar Pendidikan tahun 2006 dimaksudkan untuk: 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-

Nya. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. 
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4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5. Meningkat kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTS.
32

 

Dari uraian diatas, Proses pembelajaran IPA yang baik haruslah 

selalu melibatkan peserta didik secara langsung dalam pembelajaran agar 

peserta didik aktif dan dapat memahami materi yang dijelaskan guru. 

Pembelajaran IPA di SD di dasarkan pada pengalaman yang dapat 

membantu peserta didik dalam belajar IPA. 

3. Ruang Lingkup Pembelajaran IPA SD/MI 

Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Mata 

Pelajaran IPA untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

menjelaskan bahwa: 

Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek 

berikut: 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan 

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas 

                                                           
32

 Ahmad Susanto, Op Cit, h. 171. 



39 
 

3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana 

4. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang mempelajari tentang alam 

semesta, benda-benda yang ada dipermukaan bumi, didalam perut bumi, 

luar angkasa, dan juga hasil temuan manusia untuk membantu 

kesejahteraan hidup manusia. 

 

E. Penelitian Yang Relevan 

Ada beberapa karya skripsi yang telah penulis temukan yang akan 

penulis gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membandingkan masalah-

masalah yang diteliti baik dari segi metode maupun objek penelitian. Adapun 

karya-karya tersebut yaitu:  

Pertama, Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk 

Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII-D SMPN 2 

Kamal Materi Cahaya. Penelitian ini adalah penelitian PTK. Penelitian ini 

diadakan di dalam kelas dan lebih terfokus pada masalah-masalah yang terjadi 

di dalam kelas atau pada proses belajar mengajar. Subjek penelitian tindakan 

ini adalah siswa kelas VIII, sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari 

data kuantitatif berupa hasil tes dan data kualitatif dari hasil nontest. 

Berdasarkan hasil tes penelitian diperoleh prosentase motivasi pembelajaran 

belajar siswa terhadap model Discovery Learning dengan materi sifat-sifat 
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cahaya pada siswa kelas VIII sebesar 58,95% yakni berkriteria kurang layak 

untuk terus diterapkan karena beberapa kendala dan persentase hasil belajar 

siswa kelas VIII SMPN 2 Kamal mengalami peningkatan sebesar 11,32.
33

 

Kedua, Penerapan Model Pembelajar Discovery Learning terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas XI Di SMKN 3 Rambah Kabupaten Rokan Hulu. 

Penelitianini merupakan penelitian eksperimen semu. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMKN 3 Rambah Kabupaten 

Rokan Hulu. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan teknik 

Total Sampling.
34

 

 

F. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir adalah sintesa tentang hubungan antar variable yang 

disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori  

yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan 

sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel 

yang diteliti.
35

 Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya 

dgunakan untuk merumuskan hipotesis. Dapat disimpulkan bahwa kerangka 

berfikir adalah skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses 

pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian dan menejelaskan 

mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul secara singkat proses pemecahan 

                                                           
33

Hadiono, Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk 

Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII-D SMPN 2 Kamal Materi 

Cahaya, Jurnal Pena Sains Vol.3, no. 2, Oktober 2016. 
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masalah sehingga gamabaran jalannya penelitian yang peneliti lakukan dapat 

diketahui secara terarah dan jelas. Berikut penulis akan menggambakan alur 

dan arah pengaruh model pembelajaran Discovery Learning berbasis HOTS 

terhadap hasil belajar IPA. 

Pembelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib 

dilaksanakan disetiap jenjang pendidikan madrasah maupun sekolah 

umum.Rendahnya kualitas pembelajaran IPA dipengaruhi oleh banyak faktor, 

baik dari dalam maupun dari luar siswa.Upaya meningkatkan kualitas hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA dapat dibantu dengan menggunakan 

model pembelajaran yang merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satu model pembelajarannya adalah 

model pembelajaran Discovery Learning berbasis HOTS.Model pembelajaran 

discovery learning dapat digunakan dalam semua pelajaran dan untuk kelas 

tingkat tinggi saja. Model pembelajaran ini melatih siswa dalam berpikir 

kreatif untuk menemukan hubungan-hubungan baru antara berbagai hal, selain 

itu dapat dipraktekkan untuk semua mata pelajaran, tinggal bagaimana guru 

dapat memprogram serta mengemas sejumlah pertanyaan terpilih yang dapat 

merangsang siswa untuk berpikir efektif. 

HOTS berpikir tingkat tinggi adalah proses kemampuan berpikir dan 

bernalar untuk memecahkan suatu kasus atau masalah yang melibatkan 

aktivitas mental dalam mencapai tujuan memperoleh pengetahuan. Dalam 

penelitian ini peneliti merasa perlu meneliti adakah pengaruh yang signifikan 
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model pembelajaran Discovery Learning berbasis HOTSdengan hasil belajar 

IPA. 
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G. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
36

 

Hipotesis dikatakan sementara karena kebenarannya masih perlu diuji atau 

dites kebenarannya dengan data yang asalnya dari lapangan. 

Pendapat lain mengenai hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data. Berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitaian ini sebagai berikut : 

Apakah Penerapan Penggunaan Model Pembelajaran Discovery Learning 

Berbasis Higher Order Thinking Skill dapat meningkatkan Hasil BelajarIPA 

Pada Siswa Kelas V MIN 8 Bandar Lampung. 
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