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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru dan siswa dalam proses membelajaran mengharapkan setiap proses 

pembelajaran mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Guru mengharapkan agar 

siswa dapat memahami materi yang diajarkan, siswapun mengharapkan agar guru 

dapat menyampaikan pembelajaran dengan baik, sehingga memperoleh hasil belajar 

yang memuaskan. Pada hakekatnya belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan 

(Agus Suprijono, 2009:3).  

Pembelajaran bisa dikatakan bermakna apabila membawa siswa pada 

pengalaman belajar yang mengesankan karena benar apa yang dikatakan oleh Amrir 

(2010:22) bahwa belajar tidak hanya harus menghafal, siswa harus mengkonstruksi 

pengetahuan di jiwa mereka. Dalam kontek ini siswa ikut mengalami dan 

melakukannya sendiri pada proses pembelajaran yang berlangsung karena melibatkan 

siswa sepenuhnya dalam merumuskan sendiri suatu konsep merupakan inti dari 

proses pembelajaran. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai pengetahuan yang 

diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan dan deduksi 

untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya 

(Trianto, 2007:102). Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa ilmu 

pengetahuan alam (IPA) adalah ilmu yang diperoleh melalui pengumpulan data, 

eksperimen, pengamatan dan deduksi yang nantinya akan menghasilkan suatu 
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penjelasan mengenai sesuatu hasil yang dapat dipercaya dan dapat dibuktikan 

kebenaranya melalui inkuiri atau penemuan. 

Hasil ketika melakukan wawancara terhadap guru kelas di kelas V SDN 

Sumbersari II Kecamatan Lowokwaru Kota Malang diperoleh nilai hasil belajar pada 

pembelajaran IPA materi energi dan perubahannya masih tergolong rendah, hal ini 

disebabkan guru dalam proses belajar mengajar menggunakan metode ceramah, 

metode diskusi dan metode tanya jawab diharapkan dengan pembelajaran metode 

tersebut siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran dan mencapai pembelajaran 

secara maksimal. Akan tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan yang 

diharapkan dikarenakan banyak masalah yang ada dalam pelaksanaan diantaranya 

dalam proses pembelajaran siswa cenderung kurang aktif dalam pembelajaran, 

padahal siswa disini dituntut untuk aktif dengan metode pembelajaran yang 

diterapkan sebelumnya. Kebanyakan siswa dalam pelaksanaannya sering berbicara 

sendiri dan melamun ketika proses pembelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi 

hal tersebut diataranya yaitu: Guru kurang bervariasi dalam penggunaan metode 

karena minimnya media pembelajaran oleh karena itu siswa tidak melakukan 

pembelajaran secara langsung dalam penggunaan media atau alat belajar di dalam 

kelas, sehingga rendah hasil belajar siswa.  

Hasil wawancara penulis terhadap guru kelas V SDN Sumbersari II, nilai hasil 

rata-rata belajar siswa pada tahun ajaran 2012-2013 menunjukkan hasil yang kurang 

memuaskan. Hal tersebut terbukti karena nilai siswa pada mata pelajaran IPA tentang 

materi energi dan perubahannya mencapai 58% tidak lulus atau mendapat nilai 30–69 
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dari siswa yang nilainya tidak mencapai nilai KKM, sedangkan untuk KKM kelas 

harus mencapai nilai 70. Jadi bisa dikatakan tidak tuntas dalam mencapai standar 

ketuntasan klasikal kelas. 

Hasil analisis belajar IPA tersebut yang menjadi salah satu faktor 

penyebabnya yaitu dari guru. Guru kurang bervariasi dalam penggunaan metode, 

salah satu upaya dalam mengatasi rendahnya hasil belajar siswa di atas adalah 

bagaimana agar siswa mampu berperan secara aktif dalam mengembangkan 

kemampuan yang dimilikinya untuk bisa memahami, mengerti, mengamati, 

merencanakan, melaksanakan dan mengkomunikasikan hasil belajarnya. Umumnya 

materi pembelajaran IPA membutuhkan pembuktian penjelasan mengenai sesuatu 

hasil yang dapat dipercaya dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui inkuiri atau 

penemuan. Untuk itu perlu ada strategi dari guru dalam proses belajar mengajarnya 

yaitu melalui penerapan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Metode yang sesuai untuk digunakan 

dalam proses belajar ini adalah menggunakan metode inkuiri. 

Metode pembelajaran inkuiri merupakan cara penyampayan pembelajaran 

yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis dan analitis, sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan rasa penuh percaya diri (Trianto, 2007: 

135). Jadi bukan guru yang berperan aktif dalam membelajarkan melainkan siswa 

juga yang berperan aktif secara langsung dalam proses pembelajaran, selain itu siswa 

diberikan kebebasan untuk mencari sendiri konsep-konsep yang ada dalam materi 
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pembelajaran berdasarkan penemuannya. Pembelajaran inkuiri guru bertindak 

sebagai organisator dan fasilitator (Amri, 2010:85), artinya guru bertugas 

mengorganisasikan seluruh kegiatan pembelajaran dan bertugas menyediakan 

kemudahan-kemudahan belajar bagi siswa. Maka dalam proses pembelajaran guru 

tidak memberitahukan konsep-konsep IPA tetapi membimbing siswa menemukan 

konsep-konsep tersebut dengan sendirinya melalui kegiatan belajar dan ini sesuai 

dengan konsep dasar pembelajaran IPA yang menjelaskan pembelajaran IPA bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan proses penemuan (Trianto, 2007:99). 

Hasil penelitian sebelumnya telah dilakukan Abdul Rochim tahun 2010 

dengan judul: “Penerapan metode inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar IPA 

materi kerangka manusia pada siswa kelas IV SDN Pagentan II Singosari Kabupaten 

Malang”. Penelitian Abdul Rochim metode inkuiri ini dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar. Peningkatan ini ditunjukkan oleh perbandingan rata-rata 

hasil belajar yang dicapai pada siklus I dan siklus II untuk materi kerangka manusia. 

Hasil penelitian tersebut membuktikan metode pembelajaran inkuiri cocok 

jika digunakan dalam kegiatan pembelajaran terutama kegiatan pembelajaran IPA, 

mengingat masih banyak siswa yang belum mengerti mengenai konsep-konsep energi 

dan perubahannya kelas V di SDN Sumbersari II. Maka penulis berinisiatif untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul, “PENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR DENGAN METODE INKUIRI PADA PEMBELAJARAN IPA MATERI 

ENERGI DAN PERUBAHANNYA SISWA KELAS V SDN SUMBERSARI II 

KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar pada 

pembelajaran IPA materi energi dan perubahannya siswa kelas V SDN 

Sumbersari  II  Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode 

inkuiri pada pembelajaran IPA materi energi dan perubahannya di kelas V 

SDN Sumbersari II Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian, antara lain sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan penerapan metode inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar 

pada pembelajaran IPA materi energi dan perubahannya kelas V SDN 

Sumbersari  II  Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

metode inkuiri pada pembelajaran IPA materi energi dan perubahannya di 

kelas V SDN Sumbersari II Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi semua yang bersangkutan, khususnya bagi guru kelas yang 

menangani kelas V, siswa dan lembaga pendidikan (Sekolah Dasar). Adapun 

manfaat yang bisa diberikan sebagai berikut: 
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1. Manfaat Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dan wawasan bagi guru dalam 

penerapkan metode pembelajaran yang inovatif di kelas, khususnya 

mengetahui upaya-upaya dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

pada pembelajaran IPA dengan materi energi dan perubahannya dengan 

menggunakan metode inkuiri.  

2. Manfaat Bagi Siswa 

Menumbuhkan semangat belajar serta meningkatkan peran siswa 

secara optimal dalam pelajaran sehingga hasil belajar siswa di kelas V pada 

pelajaran IPA dengan materi energi dan perubahannya dapat ditingkatkan 

secara maksimal. 

3. Manfaat Bagi Lembaga Sekolah  

Bagi lembaga diharapkan dapat dijadikan referensi informasi dalam 

penggunaan metode inkuiri terutama pembelajaran IPA SD untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

E. Batasan Istilah 

Berdasarkan judul skripsi yang akan dilakukan agar tidak terjadi pemahaman 

yang berbeda antara penulis dengan pembaca, maka kami memberikan istilah-

istilah yang digunakan dan untuk memudahkan peneliti dalam menjelaskan apa 

yang sedang dibicarakan, untuk batasan istilahnya sebagai berikut: 
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1. IPA  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah sekumpulan pengetahuan 

tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan 

penyelidikan ilmuan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen 

dengan menggunakan metode ilmiah (Julianto, 2011:1). 

2. Metode Inkuiri  

Gulo (dalam Trianto, 2007: 135) menyatakan inkuiri merupakan suatu 

cara penyajian pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis dan 

analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan 

rasa penuh percaya diri. 

3. Hasil belajar  

Sudjana (2008:22) hasil belajar diartikan sebagai kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 


