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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar 

dan mengajar. Belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. 

Sementara itu pembelajaran menurut Isriani (2012: 10) adalah suatu usaha 

yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang 

di miliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran 

adalah suatu aktifitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi kondisi 

yang di arahkan untuk tercapainya suatu tujuan.  

Tujuan diselenggarakannya proses belajar untuk  tercapainya 

tujuan pembelajaran yaitu keberhasilan siswa dalam belajar ini merupakan 

tujuan dari pembelajaran. Belajar sebagai konsep untuk mendapatkan 

pengetahuan, Siswa mempunyai kesempatan belajar sesuai dengan gaya 

yang diinginkannya dan guru bertidak sebagai pengajar yang berusaha 

memberikan ilmu pengetahuan sebanyak – banyaknya. Membelajarkan 

siswa merupakan tujuan dari mengajar, Menurut Dimyati (2006:7) guru 

memiliki peran penting pembelajaran yaitu: (1) membuat desain 

pembelajaran secara tertulis, lengkap dan menyeluruh, (2) meningkatkan 

diri untuk menjadi seorang guru yang berkepribadian utuh, (3) bertindak 

sebagai guru yang mendidik, (4) melakukan pembelajaran sesuai dengan 

berbagai model pembelajaran yang di sesuaikan dengan kondisi siswa, 

bahan belajar dan kondisi sekolah. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk 

meningkatkan mutu belajar.  
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Adapun kriteria keberhasilan mengajar menurut Sanjaya (2011:99) 

yaitu keberhasilan proses mengajar tidak diukur dari sejauh mana siswa 

telah menguasai materi pelajaran, tetapi diukur dari sejauh mana siswa 

telah melakukan proses belajar. Berdasarkan hal tersebut guru berperan 

sebagai fasilitator siswa untuk mampu belajar sehingga terjadi proses 

pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan menggunakan suatu 

model, metode atau strategi yang sesuai. Apabila dalam proses 

pembelajaran berjalan sesuai dengan peran serta fungsi dan tujuannya 

seperti yang telah dijelaskan di atas maka ada secara rinci dalam proses 

edukatif mengandung ciri-ciri menurut Sardiman (2012:13) antara lain 

yaitu (1) ada tujuan yang ingin dicapai, (2) ada bahasa atau pesan yang 

menjadi isi interaksi, (3) ada pelajar yang aktif mengalami, (4) ada guru 

yang melaksanakan, (5) ada metode yang untuk mencapai tujuan, (6) ada 

situasi yang memungkinkan proses belajar-mengajar berjalan dengan baik, 

(7) ada penilaian terhadap hasil interaksi. Proses belajar mengajar akan 

senantiasa merupakan proses kegiatan interaksi antara kedua unsur 

manusiawi, yaitu siswa sebagai pihak yang belajar dan guru. 

Menurut Trianto (2011:147) pembelajaran tematik di maknai 

sebagai pembelajaran yang di rancang berdasarkan tema-tema tertentu. 

Dalam suatu tema tertentu, setiap mata pelajaran mempunyai hubungan 

dalam materi yang akan disampaikan. Pada pembelajaran tematik, 

penyampaian materi suatu mata pelajaran juga melibatkan mata pelajaran 

lain yang masih berhubungan dengan materi yang diajarkan 
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Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah 

satu tipe atau jenis dari model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran 

tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pemgalaman bermakna pada siswa menurut Depdiknas 

dalam Trianto (2011:147). 

Motivasi adalah dorongan untuk melakukan suatu kegiatan dengan 

baik. Dengan demikian motivasi belajar merupakan dorongan untuk 

melakukan kegiatan belajar dengan sepenuh hati. Bagi siswa motivasi 

diibaratkan bahan bakar sebuah kendaraan. Tidak akan berarti betapapun 

bagusnya mesin dan halusnya penyetelan kalau tidak memiliki bahan 

bakar. Begitu pula dengan halnya dengan motivasi bagi siswa untuk 

belajar. Motivasi inilah yang mengerakkan mereka untuk belajar.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang di lakukan 

dengan guru kelas II SDN Patokpicis 03 Kecamatan Wajak Kabupaten 

Malang pada tanggal 13 mei 2013, pada kegiatan belajar mengajar guru 

belum memaksimalkan penggunaan strategi dan model pembelajaran yang 

sesuai dengan kemampuan dan pelajaran yang akan di ajarkan, dimana 

guru lebih sering menggunakkan metode pemberian tugas dan ceramah 

sehingga membuat proses belajar mengajar menjadi membosankan dan 

kurang menarik. Apalagi pada kenyataannya guru jarang melakukan 

pembelajaran tematik mereka lebih senang melakukan pembelajaran 

mandiri. 
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Faktor penyebab ketidakberhasilan dalam mencapai ketuntasan 

pembelajaran siswa adalah berupa kemampuan siswa dalam memahami 

apa yang di pelajari dan yang di sampaikan, sedangkan faktor dari luar 

yaitu suasana yang tidak kondusif dalam kelas, alat peraga yang kurang 

mendukung pembelajaran, suasana belajar yang kurang menyenangkan, 

dan metode yang kurang sesuai. Beberapa faktor itulah yang memerlukan 

penelitian khusus, sehingga nilai siswa belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yang telah di tentukan. Berdasarkan hasil observasi dari 16 anak 

yang mendapat nilai di bawah KKM ada 9 anak. Cara untuk mengatasi hal 

itu maka peneliti harus melakukan tindakkan yang berupa penelitian 

sehingga peneliti akan mengerti kekurangan dalam pembelajaran, dan 

melakukan perbaikan pembelajaran yang di harapkan mampu 

meningkatkan hasil belajar. 

Penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan 

pembelajaran tematik, sebelum penelitian dilakukan peneliti sudah 

melakukan observasi dan wawancara terhadap guru dan siswa kelas II. 

Siswa kelas II  disini sebagai objek penelitian, pada proses pembelajaran 

guru menggunakan metode ceramah, pemberian tugas dan diskusi 

sehingga guru yang lebih aktif dan siswa pasif. Dengan keadaan itu perlu 

diadakannya perbaikan pembelajaran dari metode dan cara mengajar guru 

agar lebih menarik dan siswa lebih aktif. 

Pada kenyataannya yang terdapat di lapangan, guru dalam 

melakukan proses pembelajaran banyak menggunakkan metode ceramah 

sehingga meteri yang di terima siswa di anggap sebagai bacaan semata. 
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Melalui pembelajaran tematik dengan menggunakan metode inquiry 

diharapkan pengunaan metode ceramah dapat di perkecil sehingga minat 

siswa untuk belajar lebih meningkat, dan motivasi belajarpun meningkat. 

Apabila motivasi belajar meningkat maka implikasinya hasil belajar siswa 

akan meningkat juga. Hal ini merupakan upaya memperbaiki dan 

menyempurnakan penggunaan metode pembelajaran agar tujuan dapat 

tercapai secara optimal. 

Dilihat dari fakta yang ada ternyata pembelajaran yang ada di SDN 

Patokpicis 03 masih jauh dari pembelajaran yang ideal, hal ini dapat 

dilihat dari peran guru masih belum pada tempatnya dan minat siswa 

untuk belajar sangat rendah. Dalam proses pembelajaran anak kurang 

terdorong untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Kemampuan 

belajar siswa masih rendah, dimana siswa masih bersikap pasif pada saat 

pembelajaran berlangsung, pembelajaran masih sangat didominasi oleh 

guru, interaksi guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa lain masih 

belum terlihat karena mereka lebih individualis, kemampuan belajar siswa 

yang masih rendah yaitu sebesar 56,25% yang terlihat dari hasil belajar 

siswa masih  di bawah KKM. 

Model pemnbelajaran inquiry merupakan metode yang relatif baru. 

Metode inquiry di sebut juga metode penemuan yang sangat penting di 

lakukan siswa usia sekolah dasar. Menurut (Sagala dalam Isriani 2012:33) 

metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang berupaya 

menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa sehingga dalam 

proses pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar sendiri, 
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mengembangkan kreatifitas dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu 

penggunaan metode ini di harapkan siswa akan dapat memahami 

pembelajaran dengan lebih baik. Menurut Sagala dalam Isriani (2012:33) 

metode inquiry adalah istilah dalam bahasa inggris ini merupakan suatu 

teknik atau cara yang di gunakan guru untuk mengajar di depan kelas. 

Pembelajaran inquiri merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan 

secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki sesuatu (benda, manusia, atau peristiwa). Adapun keunggulan 

dari teknik inquiry yaitu 1). Membantu dalam menggunakan ingatan dan 

transfer pada situasi proses belajar yang baru, 2). Mendorong siswa untuk 

berfikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri bersikap juju dan terbuka, 3). 

Dapat mengembangkan bakat bakat atau kecakapan individu, 4). Memberi 

kebebasan pada siswa untuk belajar sendiri, 5). Siswa dapat menghindari 

cara-cara belajar tradisional 

Penelitian ini relevan dengan penelitian orang lain, penelitian 

sebelumnya pernah di lakukan oleh Nur Irawandi di Jombang tahun 2011 

dengan judul “Penerapan metode inquiry untuk meningkatkan aktivitas 

belajar dan pemahaman konsep gerak benda dan bentuk sumber energi  

(Study Kasus di SDN Kabuh II Jombang)” terdapat perbedaan antara 

peneliti sekarang dengan yang relevan. Adapun perbedaan dengan 

penelitian ini terletak pada pelajaran dan tujuan peneliti, yaitu pada 

penelitian terdahulu pada mata pelajaran matematika dan bertujuan untuk 

meningkatkan aktivitas dan pemahaman konsep sedangkan pada penelitian 

ini pada pembelajaran tematik dan bertujuan untuk meningkatkan hasil 
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dan motivasi belajar. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada 

metode yang di gunakan yaitu metode inquiry 

Pembelajaran tematik adalah suatu konsep pembelajaran yang 

melibatkan beberapa pelajaran yang di tarik menjadi suatu tema tertentu. 

Dalam suatu tema tertentu, setiap mata pelajaran mempunyai hubungan 

dalam materi yang akan di sampaikan. Pada pembelajaran tematik 

penyampaian materi suatu mata pelajaran juga melibatkan mata pelajaran 

yang lain yang masih berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. 

Mengingat pembelajaran tematik masih tergolong baru dan belum 

banyak penelitian tentang pembelajaran tematik  maka peneliti tertarik 

untuk menelitinya lebih jauh dalam penelitian yang berjudul “ 

Pembelajaran Tematik dengan Tema Lingkungan Menggunakan 

Metode Inquiry untuk Meningkatkan Hasil dan Motivasi Belajar 

Matematika dan IPA di Kelas II SDN Patokpicis 03 Wajak Kabupaten 

Malang”.  

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

timbul permasalahan yang dapat diidentifikasikan peneliti sebagai berikut 

dalam proses pembelajaran metode pembelajaran kurang bervariatif dan 

nilai siswa masih di bawah KKM, sebagian besar minat belajar siswa 

masih rendah, rendahnya motivasi siswa dalam belajar di dalam kelas, 

proses pembelajaran masih di dominasi oleh guru, pengelolaan kelas yang 

kurang variatif, sebagian besar keaktifan siswa rendah terlihat siswa 

kurang berani dalam bertanya dan mengemukakan pendapat, siswa tidak 
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memperhatikan dan merasa bosan saat pembelajaran berlangsung, 56,25% 

dari jumlah siswa hasil belajarnya masih di bawah KKM. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan metode inquiry terhadap peningkatan  

peningkatan hasil belajar matematika dan IPA pada pembelajaran 

tematik tema lingkungan siswa kelas II SDN Patokpicis 03 Wajak 

kabupaten Malang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika dan IPA pada 

pembelajaran tematik tema lingkungan menggunakan metode inquiry 

siswa kelas II SDN Patokpicis 03 Wajak kabupaten Malang? 

3. Bagaimana peningkatan motivasi belajar matematika dan IPA pada 

pembelajaran tematik tema lingkungan menggunakan metode inquiry 

siswa kelas II SDN Patokpicis 03 Wajak kabupaten Malang ? 

D. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang terdapat dalam latar 

belakang serta keterbatasan waktu dalam penelitian maka masalah perlu 

dibatasi. Batasan masalah penelitian ini adalah : 

1. Peningkatan hasil belajar IPA dan matematika  

2. Peningkatan motivasi belajar IPA dan matematika  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 
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1. Penggunaan metode inquiry terhadap peningkatan hasil belajar 

Matematika dan IPA pada pembelajaran tematik tema lingkungan siswa 

kelas II SDN Patokpicis 03 Wajak kabupaten Malang 

2. Peningkatan hasil belajar Matematika dan IPA pada pembelajaran tematik 

tema lingkungan menggunakan metode inquiry siswa kelas II SDN 

Patokpicis 03 Wajak Kabupaten Malang 

3. Peningkatan motivasi belajar Matematika dan IPA pada pembelajaran 

tematik tema lingkungan menggunakan metode inquiry siswa kelas II 

SDN Patokpicis 03 Wajak Kabupaten Malang  

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat, di antaranya bagi: 

1. Bagi guru 

a. Meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran 

tematik 

b. Sebagai bahan referensi untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran di 

kelas 

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk menerapkan 

pembelajaran tematik pada pokok bahasan yang lain 

 

2. Bagi siswa  

a. Meningkatkam hasil dan motivasi belajar siswa  

b. Mengatasi kejenuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

c. Melatih siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain 
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3. Bagi sekolah 

a. Memberikan kontribusi terhadap citra sekolah 

b. Meningkatkan sumber daya sekolah  

c. Memberikan motivasi bagi guru-guru di sekolah dan nantinya dapat 

termotivasi untuk melakukan penelitian yang lebih bervariatif 

G. Penegasan Istilah 

Penelitian ini terdapat beberapa batasan istilah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran tematik  

Menurut Trianto (2011:147) pembelajaran tematik di maknai 

sebagai pembelajaran yang di rancang berdasarkan tema-tema tertentu. 

Dalam suatu tema tertentu, setiap mata pelajaran mempunyai 

hubungan dalam materi yang akan disampaikan. Pada pembelajaran 

tematik, penyampaian materi suatu mata pelajaran juga melibatkan 

mata pelajaran lain yang masih berhubungan dengan materi yang 

diajarkan 

2. Tema lingkungan 

Tema disini artinya yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan 

menjadi target utama dalam pembelajaran. Tema disini harus 

bermakna maksudnya ialah tema yang di pilih untuk di kaji harus 

memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. 

3. Metode inquiry 

Menurut Gulo dalam Trianto (2007:135)  metode inquiry 

adalah istilah dalam bahasa inggris ini merupakan suatu teknik atau 

cara yang di gunakan guru untuk mengajar di depan kelas. 
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Pembelajaran inquiri merupakan kegiatan pembelajaran yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari 

dan menyelidiki sesuatu (benda, manusia, atau peristiwa) 

4. Hasil belajar  

Menurut Jihad (2008:14) hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar, belajar itu sendiri 

merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh sesuatu 

5. Motivasi belajar 

Menurut Sardiman (2007:73) motivasi berpangkal dari kata 

“motif” yang dapat di atrikan sebagai daya pengerak yang ada di 

dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi 

tercapainya suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu 

kondisi kesiapsediaan. Motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang di tandai dengan munculnya feeling dan didahului 

dengan tangapan terhadap adanya tujuan. 


