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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG  

Belajar adalah suatu proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa 

menjadi bisa, dari tidak terampil menjadi terampil, dari tidak bisa bersikap 

menjadi bisa bersikap tertentu. Dalam hal ini, belajar merupakan sebuah upaya 

untuk menjadikan siswa mengalami peningkatan dari segi pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap (Shaffat, 2009:3). Guru bertindak sebagai pengajar yang 

berusaha memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dan siswa giat 

menerima dan mengumpulkannya. Dalam usaha pencapaian tujuan belajar, perlu 

diciptakannya sistem lingkungan ( kondisi ) belajar yang lebih kondusif 

(Sardiman, 2011:25). 

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan 

kemampuan baru. Ketika kita berfikir informasi dan kemampuan apa yang harus 

dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu kita harus berfikir tentang model 

pembelajaran apa yang sesuai agar semua itu dapat tercapai dengan efektif dan 

efisien. Karena setiap model pembelajaran yang digunakan oleh guru, 

mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Berdasarkan observasi awal yang pernah dilakukan peneliti, pada 

dasarnya proses pembelajaran di dalam kelas masih monton dan tidak melibatkan 

siswa secara langsung. Sedangkan proses pembelajaran yang tidak baik dan 

kurangnya persiapan guru dalam menyampaikan materi juga berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari kurangnya motivasi siswa dalam 
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belajar dimana siswa masih banyak yang kurang konsentrasi dalam belajar 

sehingga  adanya rasa bosan dalam belajar yang mengakibatkan siswa gaduh di 

dalam kelas. Permasalahan yang sama, masih terjadi di SDN Temas 01 Kota Batu 

dimana proses pembelajaran IPA yang dilakukan oleh guru masih monoton. 

Sedangkan pada kenyataannya, siswa SD lebih senang apabila proses belajar 

mengajar IPA dilakukan dengan melibatkan siswa secara langsung yaitu dengan 

melakukan sebuah percobaan . 

Sejalan dengan permasalahan diatas, kedudukan model pembelajaran 

sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar–mengajar hendaknya 

dipahami benar oleh guru. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsi, karena ada perangsang dari luar. Sehingga model pembelajaran dalam 

hal ini berkedudukan sebagai alat untuk meningkatkan minat belajar siswa dari 

luar. Dalam menyampaikan suatu bahan pelajaran, guru harus mampu melakukan 

pengorganisasian terhadap seluruh komponen pelajaran, yang salah satunya 

adalah model pembelajaran yang digunakan. (Djamarah Syaiful Bahri, 2005:115) 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang muncul adalah 

kurangnya daya serap  siswa terhadap materi yang disampaikan, sehingga hasil 

belajar yang diperoleh siswa kurang memuaskan dan siswa kurang termotivasi 

dalam belajar dan cenderung tidak aktif.  

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan 
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lain-lain (Trianto, 2007:5). Salah satu model pembelajaran yang akan diterapkan 

untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah Model Pembelajaran Inkuiri. 

(Johnson dalam Suprijono, 2011:68) membedakan discovery learning dengan 

inquiry learning. Discovery terdapat pengalaman yang disebut ahaa experience 

yang dapat diartikan nah ini dia. Inquiry learning tidak selalu sampai pada proses 

ini. Hal ini karena karena proses akhir discovery learning adalah penemuan, 

sedangkan inquiry learning proses akhirnya terletak pada kepuasan kegiatan 

meneliti. Discovery learning menekankan pada pengalaman seperti yang dialami 

oleh peneliti ketika melakukan penemuan suatu temuan. Inquiry berarti guru harus 

menyediakan situasi sedemikian rupa sehingga siswa didorong untuk melakukan 

prosedur yang digunakan oleh penelitian (Rustaman, 2002:113). Model 

Pembelajaran Inkuiri dirancang untuk mengajak siswa secara langsung ke dalam 

proses ilmiah dalam waktu yang relatif singkat. Model Pembelajaran Inkuiri,  

dapat mengajak siswa aktif dalam menemukan jawaban dari sebuah rumusan 

masalah melalui sebuah percobaan. Sasaran utama kegiatan pembelajaran inkuiri 

antara lain keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar, 

keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran, dan 

mengembangkan sikap percaya pada diri siswa tentang apa yang ditemukan pada 

proses inkuiri. 

Inkuiri tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual tetapi 

seluruh potensi yang ada, termasuk pengembangan emosional dan keterampilan 

inkuiri merupakan suatu proses yang bermula dari merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat 

kesimpulan (Trianto, 2007:137). 
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

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

tetapi juga suatu proses penemuan (Trianto, 2007:99). Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan bahwa : 

“Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 
mempelajari diri-sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 
lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses 
pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 
mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 
ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat 
membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang 
alam sekitar.” 

 

Penggunaan Model Pembelajaran Inkuiri pada penelitian ini, diharapkan 

mampu memperbaiki model pembelajaran yang telah digunakan oleh guru 

sehingga  dapat  menumbuhkan motivasi dan daya serap siswa terhadap materi 

yang dipelajari melalui sebuah percobaan. Sehingga proses pembelajaran siswa 

menjadi lebih aktif dan menyenangkan. 

Dengan demikian peneliti tertarik melaksanakan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap Hasil Belajar IPA 

Pada Materi Perubahan Wujud Benda Siswa Kelas III SDN Temas 01 Kota Batu”.  

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan yang ditulis dalam latar belakang di atas, 

penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Adakah perbedaan penggunaan model pembelajaran inkuiri dengan metode 

konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa kelas III SDN Temas 01 Kota 

Batu ? 

2. Apakah penggunaan model pembelajaran inkuiri lebih baik dibandingkan 

dengan metode konvensional ? 

 
C. TUJUAN PENELITIAN 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan penggunaan model pembelajaran inkuiri dengan 

metode konvensional terhadap hasil belajar siswa kelas III SDN Temas 01 

Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui bahwa penggunaan model pembelajaran inkuiri lebih baik 

dibandingkan dengan metode konvensional. 

 
D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Penulis dapat meningkatkan kecakapan dalam hal penerapan model 

pembelajaran inkuiri sehingga kelak diharapkan dijadikan bekal dalam 

profesinya serta meningkatkan kreatifitas dalam penyajian. 

2. Bagi Siswa 

Hasil penerapan model pembelajaran inkuiri dapat digunakan untuk 

mengajarkan siswa belajar menggunakan model pembelajaran inkuiri supaya 
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siswa lebih kreatif, termotivasi dalam belajar dan tetap mengingat materi yang 

diajarkan. 

3. Bagi Guru 

Hasil penerapan model pembelajaran ini diharapkan dapat bermanfaat : 

a. Menjadi variasi model pembelajaran yang dapat membantu guru dalam 

menambah motivasi siswa sehingga meningkatkan kinerjanya akan 

mencapai tujuan yang akan diharapkan 

b. Model pembelajaran yang digunakan diharapkan bisa menyampaikan 

materi yang  sulit dipahami pada materi perubahan wujud benda sehingga 

mudah dipahami siswa dan nantinya mampu termotivasi dan 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

4. Bagi Sekolah 

a. Hasil Penelitian Eksperimen dapat direkomendasikan sebagai salah satu 

sarana perbaikan proses belajar-mengajar pada periode selanjutnya. 

b. Memberikan masukan bagi sekolah sebagai pedoman untuk mengambil 

kebijakan di sekolah tersebut. 

E. DEFINISI ISTILAH 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dibuat definisi-definisi yang dipakai 

dalam penelitian ini : 

1. Inkuiri berasal dari Bahasa Inggris inquiry yang dapat diartikan sebagai proses 

bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan. 

Pertanyaan ilmiah adalah pertanyaan yang dapat mengarahkan pada kegiatan 

penyelidikan terhadap objek pertanyaan. Dengan kata lain, inkuiri adalah 
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suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan 

melakukan observasi dan atau eksperimen untuk mencari jawaban atau 

memcahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan 

menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis (Amri, 2010). 

2. Hasil belajar adalah  suatu pencapaian dari proses belajar yang digunakan 

sebagai tolak ukur sejauh mana siswa telah mencapai dan menguasai 

kompetensi-kompetensi yang sudah ditentukan. Menurut (Sudjana 2008:22), 

hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya. 

3. Ilmu Pengetahuan Alam adalah pengetahuan yang sistematis dan tersusun 

secara teratur, berlaku umum (universal), dan berupa kumpulan data hasil 

observasi dan eksperimen(Trianto, 2007:100). 

F. BATASAN MASALAH 

Dalam pembahasan masalah, agar dapat lebih mendalam dan tidak terlalu 

luas cakupannya, maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IIIA dan IIIB SDN Temas 01 Kota 

Batu. 

2. Penelitian ini membahas tentang materi perubahan wujud benda pada kelas III 

SDN Temas 01 Kota Batu. 

3. Di dalam penelitian ini, hanya dikhususkan untuk materi perubahan wujud 

benda kelas III SDN Temas 01 Kota Batu. 


