
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran IPA (Sains) berupaya meningkatkan minat siswa untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan berpikir tentang 

alam seisinya yang penuh dengan rahasia yang tiada habisnya. Berdasarkan 

Permendiknas No 23 Tahun 2006, di antaranya adalah siswa dapat mencari dan 

menerapkan informasi yang berasal dari lingkungan dan sumber lain secara logis, 

kritis, dan kreatif, serta siswa dapat menunjukkan kemampuan menganalisis dan 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kirno (2010:192-193), 

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam pembelajaran IPA siswa 

cenderung kurang aktif dan kreatif dalam belajar, karena teknik yang diberikan 

guru bersifat menghafal dan dicatat dari penjelasan guru dan dari bukuserta 

kurang melibatkan sumber belajar yang nyata. Selain itu strategi yang digunakan 

guru dalam pembelajaran masih bersifat konvensional, teacher centered yang 

cenderung otoriter dan tidak merangsang aktivitas belajar siswa secara optimal. 

Bentuk proses pembelajaran IPA seperti yang banyak ditemukan di 

lapangan ini menjadi salah satu hambatan tercapainya tujuan pembelajaran IPA 

yang sesuai Keriteria Ketentuan Minimal (KKM). Ini berarti bahwa berhasilnya 

atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran IPA banyak tergantung pada proses 

pembelajaran yang dialami oleh siswa. Melalui proses pembelajaran akan dicapai 
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tujuan pembelajaran dalam bentuk terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri 

anak, mengembangkan potensi peserta didik secara aktif.  

Menurut Aderson (dalam Suharyo, 1993: 42) sebagian psikolog 

mengatakan bahwa kebanyakan pembelajaran manusia melibatkan sebuah proses 

pemecahan masalah. Proses pemecahan masalah cocok untuk diterapkan dalam 

pembelajaran IPA karena dapat meningkatan kemampuan berpikir siswa secara 

logis, kritis, kreatif dan inovatif. Pemecahan masalah yang dimaksud bukan 

sekedar menerapkan aturan-aturan yang sudah dipelajari guna menjawab sebuah 

permasalahan tetapi harus melalui tahap-tahap sebagai berikut: mengidentifikasi, 

mendefinisikan, mengeksplorasi, mengantisipasi dan mengambil pelajaran 

(Usman, 2005: 37). 

Walaupun kemajuan teknologi sudah pesat tetapi banyak tenaga pengajar 

yang belum sepenuhnya jelastentang bagaimana sebaiknya meningkatkan 

kemahiran siswa dalam memecahkan suatu problem.Pemecahan masalah yang 

dibangun cenderung bersifat otomatis, pengetahuan yang dibangun untuk 

memecahkan masalah tersebut masih bersifat umum. Dalam pembelajaran IPA, 

hal ini seringkali menyebabkan siswa yang sudah bersusah payah menemukan 

bukti-bukti yang signifikan untuk masalahnya tetapi ternyata hipotesa yang 

mereka ajukan tidak relevan (Anita, 2009: 75). 

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar masih banyak dilakukan secara 

konvensional/tradisional (pembelajaran berpusat pada guru) serta lemahnya 

kemampuan guru dalam mendorong dan memotivasi siswa, sehingga menjadikan 

prestasi belajar IPA masih rendah bila dibandingkan dengan mata pelajaran 
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lainnya. Dimana pelajaran IPA selalu disajikan secara verbal melalui kegiatan 

ceramah dan textbook oriented, dengan keterlibatan siswa yang sangat minim 

karena siswa hanya melakukan kegiatan duduk, diam, mendengar, mencatat dan 

menghafal, sehingga kurang menarik minat siswa dan membosankan yang 

akhirnya membuat siswa mudah lupa terhadap konsep yang telah diberikan. 

Pembelajaran lebih cenderung bersifat teacher oriented dari pada student 

oriented. 

Guru jarang menggunakan media atau alat peraga pelajaran IPA 

sekalipun di sekolah terdapat perangkat media maupun alat peraga IPA serta tidak 

terbiasa untuk melibatkan siswa dalam melakukan percobaan sehingga 

keterampilan siswa dan guru kurang. Padahal guru merupakan orang yang 

memiliki peran penting dalam proses pembelajaran karena guru memiliki andil 

yang sangat besar terhadap hasil suatu pembelajaran (Usman, 2005: 53). Setiap 

orang yang melakukan suatu kegiatan akan selalu ingin tahu hasil dari kegiatan 

yang dilakukannya. Seringkali orang yang melakukan kegiatan tersebut 

berkeinginan untuk mengetahui baik dan buruknya kegiatan yang dilakukannya. 

Siswa dan guru merupakan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran sebagai salah satu strategi yang cocok untuk diterapkan dalam 

pembelajaran IPA, maka segi mengidentifikasi masalah hendaknya perlu 

mendapat perhatian kita terlebih dahulu. Kebanyakan masalah yang dimunculkan 

dalam keadaan campur aduk dan kerap baru sebagian atau malah sulit masalahnya 

saja yang tampak. Kemampuan mengidentifikasi masalah dan menemukan 

masalah (problem finding) sampai seluruh kait-mengaitnya perlu untuk dilatih 



4 
 

sebelum ingin menterampilkan diri dalam memecahkan masalah (Bambang, 

2001:54). Bagi mereka yang terbiasa melakukan pendekatan berpikir ini terbukti 

dengan mereformulasikan secara berbeda, masalah yang bersangkutan menjadi 

lebih mudah untuk diselesaikan. 

Berdasarkan kenyataan yang ada, hendaknya perlu dipersiapkan sebuah 

strategi pembelajaran IPA yang mampu mengembangkan kemampuan 

mengidentifikasi masalah. Pembelajaran tersebut diharapkan mendorong siswa 

menjadi eksploratif dalam melacak masalah maupun peluang-peluang potensial 

yang mungkin tersembunyi dalam masalah tersebut, tidak hanya bersikap reaktif 

dalam menunggu datangnya masalah. Menumbuhkan kemampuan berpikir, 

bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting 

kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan berproses dan sikap ilmiah untuk 

mengembangkan kemampuannya. Pembelajaran tersebut diharapkan mampu 

mendorong siswa menjadi eksploratif dalam melacak masalah maupun peluang-

peluang potensial yang mungkin tersembunyi. 

Berdasarkan kondisi siswa yang kurang terlibat dalam pembelajaran dan 

masih kesulitan dalam mengembangkan keterampilan proses dan mengidentifikasi 

masalah-masalah yang berkaitan dengan pelajaran IPA, dianggap perlu adanya 

perbaikan proses pembelajaran, Salah satu tindakan ini yang harus dilakukan guru 

adalah pemilihan strategi yang tepat sesuai dengan karakter materi. Strategi 

tersebut adalah inquiry discovery learning. 
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Menggunakan strategi  inquiry discovery learning, siswa lebih mampu 

menggali dirinya untuk berpendapat, menemukan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan materi pelajaran, sehingga siswa dapat terlibat secara aktif 

dalam proses belajar mengajar. Siswa akan menemukan sendiri jawaban dari 

semua permasalahan melalui kegiatan praktikum. Hal ini sesuai dengan tujuan 

dari pembelajaran IPA di Sekolah Dasar menurut Kurikulum KTSP (Depdiknas, 

2006) yaitu, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, dan mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan.  

Pendekatan dan strategi pembelajaran saat ini lebih menekankan agar 

siswa dipandang sebagai subyek belajar. Konsep ini bertujuan agar hasil 

pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung 

alamiah, siswa bekerja dan mengalami, bukan berupa transfer pengetahuan dari 

guru ke siswa. Penggunaan pendekatan inquiry discovery learning diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan proses yang nantinya akan berpengaruh pada 

prestasi belajar siswa. Berkaitan dengan hal ini maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat sebuah penelitian skripsi dengan judul: “Pembelajaran IPA dengan 

Strategi Inquiry Discovery Learning di Kelas V SDN Ganggang Tingan 

Ngimbang Lamongan”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang 

akan diteliti yaitu: 

1. Perlu dipersiapkan sebuah proses pembelajaran yang mampu mendukung 

pencapaian tujuan pembelajaran IPA. 

2. Tenaga pengajar yang belum sepenuhnya jelas tentang bagaimana 

sebaiknya meningkatkan kemahiran siswa dalam memecahkan suatu 

problem. 

3. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar masih banyak dilakukan secara 

konvensional/tradisional (pembelajaran berpusat pada guru). 

4. Siswa kurang aktif dan kreatif dalam belajar, karena teknik yang diberikan 

guru bersifat menghafal yang dicatat dari penjelasan guru dan dari buku 

serta kurang melibatkan sumber belajar yang nyata. 

5. Guru jarang menggunakan media atau alat peraga pelajaran IPA dan tidak 

terbiasa untuk melibatkan siswa dalam melakukan percobaan sehingga 

keterampilan siswa dan guru kurang. 

6. Perlu diterapkan pendekatan yang tepat dalam pembelajaran IPA sehingga 

kemampuan mengidentifikasi masalah oleh siswa dapat ditingkatkan. 

7. Strategi pembelajaran saat ini diharapkan lebih menekankan agar siswa 

dipandang sebagai subyek belajar. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah telah dikemukakan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran IPA dengan strategi inquiry 

discovery learning di kelas V SDN Ganggang Tingan Ngimbang 

Lamongan? 

2. Bagaimana hasil pembelajaran IPA dengan strategi inquiry discovery 

learning pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa kelas V SDN 

Ganggang Tingan Ngimbang Lamongan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, 

pengembangan dari kedua tujuan tersebut sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA 

dengan strategi inquiry discovery learning di kelas V SDN Ganggang 

Tingan Ngimbang Lamongan. 

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan hasil pembelajaran IPA dengan 

strategi inquiry discovery learning  pada aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik siswa kelas V SDN Ganggang Tingan Ngimbang Lamongan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:  
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1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan Sekolah Dasar 

pada umumnya, dan pembelajaran IPA pada khususnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur 

dalam dunia kepustakaan tentang pembelajaran IPA dengan strategi 

inquiry discovery learning di bangku Sekolah Dasar.  

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola pikir 

dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 

pembelajaran IPA dengan strategi inquiry discover learning yang 

diperoleh selama di bangku kuliah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu, memberikan tambahan, 

masukan, dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan masalah 

yang sedang diteliti, juga kepada berbagai pihak yang berminat pada 

permasalahan yang sama. 

 

F. Batasan Istilah 

Penjelasan istilah adalah penjelasan kata-kata kunci yang ada dalam 

rumusan masalah penelitian, untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan 

pembaca. Adapun batasan istilahnya yaitu: 

1. Pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:17) 

adalah serangkaian proses atau cara yang yang dilakukan seseorang 
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agar dapat melakukan kegiatan belajar. Subjek dalam penelitian ini 

yaitu kepala sekolah, guru dan siswa kelas V SDN Ganggang Tingan 

Ngimbang Lamongan. 

2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang membahas gejala-

gejala alam dan interaksi menyangkut kehidupan dan benda di bumi 

yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan 

dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia (Samatowa, 2011:3). 

Penelitian ini akan mengambil ruang lingkup pada pembelajaran IPA di 

kelas V SDN Ganggang Tingan Ngimbang Lamongan. 

3. Setrategi inquiry discovery learning merupakan pembelajaran yang 

menekankan pada pencarian pengetahuan secara aktif yang terindikasi 

pada proses pembelajaran yang berpartisipasi melalui pertanyaan, 

kegiatan proses mental dan eksperimen yang dilakukan secara 

sistematis, logis dan analitis sehingga siswa dapat menemukan sendiri 

pengetahuan yang dipelajarinya (prinsip-prinsip dan konsep-konsep) 

dalam pelajaran IPA siswa kelas V SDN Ganggang Tingan Ngimbang 

Lamongan. Dalam system belajar mengajar ini guru menyajikan bahan 

pelajaran tidak dalam bentuk yang final, tetapi anak didik diberi 

peluang untuk mencapai dan menemukannya sendiri dengan 

mempergunakan teknik pendekatan pemecahan masalah (Saeful Bahri 

dan Aswan Zaen, 2010:19). 

 

 


