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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan mutu pendidikan, khususnya di Sekolah Dasar 

merupakan fokus perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Sekolah dasar merupakan satuan pendidikan formal pertama yang 

mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan sikap dan kemampuan 

serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi para siswa. 

Rendahnya kualitas pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini 

terlihat pada rendahnya kualitas pendidikan, dengan adanya kenyataan bahwa 

selama ini pembelajaran di sekolah berorientasi pada target penguasaan 

materi terbukti dengan keberhasilan siswa dalam kompetensi mengingat 

jangka pendek pada materi pelajaran. 

Keunggulan suatu bangsa tidak lagi hanya bertupu pada kekayaan 

alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM), yaitu tenaga 

terdidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan jaman yang berubah 

dan berkembang sangat banyak (Amri dan Ahmadi, 2010:1). Dewasa ini 

pemerintah berusaha memperbaiki mutu pendidikan. Peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah dengan memperbaiki proses belajar mengajar. 

Perbaikan itu tidak hanya sarana fasilitas pendidikan tetapi juga perbaikan 

kualitas tenaga kependidikan dan proses pembelajaran, perbaikan 

pembelajaran dilakukan diberbagai bidang ilmu pendidikan. Akan tetapi 

kenyataannya, pembangunan pendidikan yang diselenggarakan sekarang 

nampaknya dapat diakui bersama belum mendapat hasil yang sesuai dengan 
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harapan. Masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM yang 

sudah ditentukan, sehingga banyak lulusan yang mendapatkan nilai yang 

rendah. 

Pada hakekatnya belajar merupakan salah satu bentuk kegiatan 

individu dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari setiap belajar 

mengajar adalah untuk memperoleh hasil yang optimal. Kegiatan ini akan 

tercapai jika siswa sebagai subjek terlibat secara aktif baik fisik maupun 

emosinya dalam proses belajar mengajar. Selain itu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran harus diterapkan model pembelajaran yang tepat.  

Berlangsungnya proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif dan 

menyenangkan tidak terlepas dengan lingkungan sekitar (Amri, 2010: 13). 

Sesungguhnya pembelajaran tidak terbatas dengan empat dinding kelas. 

Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan dapat menghapus kejenuhan 

dan menciptakan peserta didik yang cinta akan lingkungan. Melalui 

pendekatan lingkungan pembelajaran dapat menjadi bermakna dan 

pemahaman siswa akan membekas dalam ingatannya. 

Pembelajaran pendekatan lingkungan sangat efektif untuk diterapkan 

di sekolah dasar, hal ini sangat relefan dengan tingkat perkembangan 

intelektual usia sekolah dasar (7-11 tahun) berada pada tahap operasional 

kongkrit menurut Piaget dalam Amri (2010:14). Kecenderungan siswa 

sekolah dasar yang senang bermain dan bergerak menyebabkan anak-anak 

lebih nenyukai belajar lewat eksplorasi dan penyelidikan. 

Pendidikan dasar memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pada jenjang pendidikan 
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selanjutnya demi kelangsungan hidup dan untuk memajukan kesejahteraan 

bangsa. Hal ini sebagaiman tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2009:69) pasal 1 yang 

berbunyi:  

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. 

 

Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, nilai atau pelatihan 

keterampilan. Pendidikan berfungsi membantu siswa dalam pengembangan 

dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik 

pribadinya ke arah yang positif, baik bagi dirinya maupun lingkungannya. 

Mereka telah memiliki sesuatu, sedikit atau banyak, telah berkembang 

(teraktualisasi) atau sama sekali masih kuncup (potensial). Oleh karena itu, 

dibutuhkan kemampuan guru dalam mengaktualisasikan yang masih kuncup 

dan mengembangkan lebih lanjut apa yang sedikit atau baru sebagian 

teraktualisasi, semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi yang ada. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan 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 merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri 

dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya 
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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” (Mulyasa, 2006:110). 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilakukan secara inkuiri ilmiah 

(scientific inquiri) untuk menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja dan 

bersikap ilmiah serta mengkomunikasiannya sebagai aspek ppenting dalam 

kecakaan hidup oleh karena itu pembelajaran IPA di SD menekankan pada 

pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan 

pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah.  

Pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah (Sanjaya: 2011: 196). 

Pembelajaran yang mengutamakan keterlibatan siswa dalam membangun 

pengetahuannya dapat dilaksanakan dengan mengikuti model pembelajaran 

inkuiri. Sesuai dengan karateristik pembelajaran IPA khususnya, model 

pembelajaran inkuiri diyakini cocok diterapkan.  

Belajar dengan model inkuiri memanfaatkan keingintahuannya untuk 

mendapatkan suatu jawaban dari masalah yang dimilikinya. Pertanyaan dapat 

memotivasi siswa untuk mencari tahu jawabannya melalui perencanaan dan 

pelaksanaan penyelidikan. Proses pembelajaran seperti ini akan melibatkan 

secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki 

secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan 
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sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Dengan demikian proses 

penyelidikan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran akan memberikan 

pemahaman yang lebih baik dan menjadi lebih bermakna.  

Sanjaya (2011: 196) menyebutkan bahwa dalam pembelajaran inkuiri 

ada beberapa hal yang menjadi ciri utama yaitu; 1) menekankan pada aktifitas 

siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, dengan demikian 

siswa sebagai subjek belajar, 2) seluruh aktifitas siswa diarahkan untuk 

mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, 

sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri, 3) mengembangkan 

kemampuan berfikir secara sistematis, logis dan kritis. 

Salah satu tujuan akhir pembelajaran adalah peningkatan hasil belajar 

siswa. Tujuan ini akan tercapai jika guru yang terlibat langsung dalam proses 

belajar mengajar mampu menciptakan suasana belajar kondusif dan 

menyenangkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran yang tepat dan menguasai model dan materi 

maka proses belajar mengajar akan berhasil, tetapi fakta di lapangan guru 

telah melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, 

salah satunya adalah dengan memberikan latihan secara individu dan 

kelompok, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan 

karena dalam pembelajaran IPA banyak permasalahan dan kendala yang 

ditemukan sehingga proses belajar berlangsung kurang maksimal. Keadaan 

ini dapat dilihat dari gejala-gejala yang muncul seperti :  

1. Siswa kurang terlibat dalam proses pembelajaran IPA.  

2. Siswa sulit mengingat materi-materi lisan atau tulisan.  
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3. Siswa tidak dapat mengingat fakta setelah beberapa waktu  

Pembelajaran yang dilaksanakan tidak menunjukkan apapun mengenai 

upaya dari gurunya, hanya menghabiskan waktu dan anggaran tanpa 

kemajuan yang berarti, sehingga keterampilan murid non kognitif kurang 

terasah. hal ini berpengaruh terhadap hasil belajar IPA mereka rendah. Model 

mengajar mempengaruhi cara belajar dalam proses belajar mengajar. Model 

mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi cara belajar siswa yang 

tidak baik pula. Penggunaan model belajar yang kurang baik dan tidak 

menarik dapat dikarenakan guru kurang persiapan dan kurang menguasai 

bahan pembelajaran sehingga guru tersebut menyajikannya tidak jelas atau 

sikap guru terhadap siswa dan atau terhadap mata pelajaran itu sendiri tidak 

baik, sehingga siswa kurang senang terhadap pelajaran atau gurunya. Hal ini 

mengakibatkan siswa menjadi bosan, mengantuk, pasif dan banyak mencatat 

saja. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di SDN Sidodadi 04 Lawang, 

penetapan tuntas dan belum tuntas pada SDN Sidodadi 04 didasari dari 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70. Sedangkan berdasarkan 

pengamatan hasil belajar siswa IPA pada ulangan sebelumnya rendah, dari 30 

jumlah siswa seluruhnya kelas V, 13 anak diantaranya dibawah KKM. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa 43% siswa dari jumlah seluruhnya belum 

memahami sepenuhnya tentang materi perubahan sifat benda.  

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan dalam pembelajaran IPA 

adalah dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided 

inquiry). Model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah salah satu cara dalam 



7 
 

pembelajaran berbasis inkuiri yang digunakan dalam pembelajaran ilmu 

pengetahuan alam. Pembelajaran inkuiri terbimbing diawali dengan 

permasalahan yang diajukan oleh guru yang tidah mudah dijelaskan dengan 

mudah dan tidak bisa dijelaskan dengan cepat. Kemudian siswa melakukan 

pengamatan sampai pada kesimpulan. Akan tetapi guru mengontrol 

pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan, hipotesis yang dibuat dan yang 

diamati oleh siswa. Dengan demikian proses pembelajaran siswa 

berpartisipasi aktif baik secara individu maupun kelompok. Siswa akan 

terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan 

kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat sehingga 

pembelajaran itu menjadi bermakna dan tidak mudah terlupakan dalam benak 

siswa. Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap Hasil 

Belajar pada Pembelajaran IPA Materi Benda dan Sifatnya SDN 

Sidodadi 04 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :  

1. Adakah perbedaan hasil belajar IPA Kelas V SD terhadap penggunaan 

model pembelajaran  inkuiri dengan konvensional pada materi benda dan 

sifatnya? 

 

 



8 
 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar IPA Kelas V SD terhadap penggunaan 

model pembelajaran  inkuiri dengan konvensional pada materi benda dan 

sifatnya. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan khasanah 

pengembangan ilmu khususnya pendidikan ilmu pengetahuan alam yaitu 

mampu memberikan input pemikiran-pemikiran baru, baik terhadap proses 

pembelajaran yang inovatif dan efektif. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:  

a. Bagi guru mata pelajaran, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pemilihan model pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.  

b. Bagi sekolah, yaitu dapat digunakan sebagai referensi bagi sekolah 

dalam perbaikan proses pembelajaran bidang studi IPA untuk 

meningkatkan mutu pendidikan.  

c. Bagi siswa, yaitu menumbuhkan minat siswa dalam mengikuti 

pelajaran IPA, serta membantu siswa meningkatkan hasil belajar 

melalui metode pembelajaran inkuiri. 
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d. Bagi peneliti lain, yaitu dapat digunakan sebagai acuan untuk 

mengembangkan dan menerapkan model pembelajaran inkuiri 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengadakan penelitian yang sejenis. 

 

E. Batasan Istilah Penelitian  

Beberapa istilah yang dianggap khusus oleh peneliti, agar tidak terjadi 

kesalah pahaman:  

1. Inkuiri adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan 

informasi dengan melakukan observasi dan atau eksperimen untuk 

mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau 

rumusan masalah dengan kemampuan berfikir kritis dan logis (Amir dan 

Ahmadi, 2010:85). 

Tahap pelaksanaan inkuiri terbimbing (guided inquiry) terdiri dari 

beberapa tahap yaitu: Orientasi, merumuskan masalah, merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan 

kesimpulan 

2. Model pembelajaran inkuiri merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk 

mancari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang 

dipertanyakan (Sanjaya, 2011:196). 

3. Hasil belajar dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajar (Sujdana, 2008:22). Hasil 

belajar yang diharapkan adalah hasil belajar dari ranah kognitif yang 
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berkenaan dengan hasil belajar intelektual. Hasil belajar ini diukur 

dengan menggunakan tes.  

4. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1991:523) konvensional artinya 

berdasarkan kebiasaan atau tradisional. Pembelajaran konvensional 

merupakan istilah dalam pembelajaran yang paling sering digunakan 

dalam proses belajar mengajar. Pada pembelajaran konvensional 

cenderung pada belajar hafalan yang mentolerir respon-respon yang 

bersifat konvergen, dan menekankan pada informasi konsep, latihan soal 

dalam tes. 

Adapun sintaks pembelajaran konvensional adalah sebagai 

berikut: Menyampaikan tujuan, Menyajikan informasi tahap demi tahap 

dengan metode ceramah, Mengecek pemahaman dan memberikan umpan 

balik, Memberikan kesempatan latihan lanjutan, Guru memberikan tugas 

tambahan untuk dikerjakan di rumah. 

 


