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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pendidikan nasional seperti dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab (UURI, 2006:76).

Pada era globalisasi sistem pembelajaran tidak  hanya berpusat kepada guru.

Guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Sistem pembelajaran

yang diharapkan sekarang, siswa dapat terlibat penuh dalam belajar. Untuk itu

seorang guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi

peserta didik. Guru harus dapat memadukan strategi, metode, model, maupun

media pembelajaran agar siswa senang dalam belajar dikelas maupun diluar kelas.

Pembelajaran yang demikian akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan

pembelajaran.

Pembelajaran IPA SD merupakan pembelajaran yang mencakup semua materi

yang terkait dengan objek alam serta persoalannya yang ada di lingkungan sekitar.

Pembelajaran IPA memang harus dilakukan untuk memberikan pengalaman

secara langsung kepada siswa. Untuk itu pada saat belajar IPA guru hendaknya
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memberi kesempatan kepada siswa untuk melihat atau bersentuhan dengan obyek

nyata secara langsung.

 Pada pelajaran IPA kelas III di SD/MI terdapat materi tentang membedakan

lingkungan sehat dan tidak sehat. Secara konseptual materi ini bermanfaat bagi

siswa untuk memberikan pemahaman bahwa lingkungan sehat dan tidak sehat

dapat dibedakan apabila kita paham. Dengan menguasai materi ini, siswa

diharapkan dapat membedakan lingkungan sehat dan tidak sehat.

Berdasarkan observasi lapangan di kelas III SD Bedalisodo 03 Wagir

Kabupaten Malang pada saat belajar IPA suasana kelas sulit dikondisikan dan

siswanya ramai sendiri dengan teman sebangkunya. Strategi pembelajaran yang

diterapkan oleh guru sebenarnya sudah sesuai dengan materi pembelajaran tetapi

siswa kurang semangat mengikuti pelajaran di kelas. Metode yang digunakan

dalam pembelajaran IPA seringkali berceramah. Dalam memberikan informasi

guru kurang mempunyai inovasi pembelajaran, guru menuliskan dipapan tulis

selanjutnya siswa menyalin dibukunya. Tugas dari guru lebih banyak bergantung

pada LKS (Lembar Kerja Siswa). Setelah selesai mengerjakan tugas langsung

dikumpulkan di meja guru dan langsung dinilai. Guru kurang memberikan

pembahasan secara keseluruhan terhadap tugas yang diberikan sehingga siswa

tidak paham ketika hasil pekerjaannya ada yang salah. Selain itu siswa sering

meninggalkan kelas tanpa memberikan izin yang jelas. Bahkan ada siswa yang

membeli makan di kantin ketika pembelajaran berlangsung. Hal tersebut terjadi

karena siswa merasa bosan pada saat pembelajaran berlangsung. Guru juga kurang

melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran. Dalam proses

pembelajaran siswa berperan sebagai robot yang harus mengikuti peraturan guru
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dalam belajar. Selain itu guru kurang mempunyai inovasi yang kreatif dalam

mengajar di kelas.

Berdasarkan informasi dari guru yang mengajar pada pelajaran IPA kelas III,

siswa sebenarnya sudah tahu bahwa lingkungan yang sehat itu bersih dan

lingkungan tidak sehat itu kotor, hanya saja siswa mengalami kesulitan apabila

disuruh menyebutkan secara rinci bagaimana ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak

sehat. Waktu mengajar yang terbatas sehingga guru kesulitan untuk menjelaskan

materi secara detail. Pada waktu mengajar sebenarnya guru sudah menerapkan

materi sesuai dengan fakta yang ada di lingkungan sekitar, hanya saja siswa tidak

ditunjukkan langsung objek yang dibahas sehingga siswa kesulitan memahami

materi apabila disuruh membayangkan saja. Selain itu kurangnya dukungan dari

orang tua siswa akan pentingnya pendidikan sehingga siswa kurang semangat

pada waktu pembelajaran berlangsung. Hal tersebut berakibat negatif terhadap

nilai ulangan harian siswa maupun tugas-tugas 80% siswa dibawah nilai KKM

(Kriteria Ketuntasan Mengajar) yang ditentukan oleh guru yaitu 65. Salah satu

materi IPA yang ada di kelas III mengenai ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak

sehat, hasil belajar siswa masih rendah dan tidak mencapai standar nilai yang

ditentukan oleh guru yaitu 65 menjadi rata-rata 40. Dari jumlah 28 siswa yang

mendapat nilai tuntas hanya 10 siswa, sehingga hal ini perlu diperhatikan.

Dari penjelasan diatas menggambarkan bahwa dalam proses belajar-mengajar

materi lingkungan sehat dan tidak sehat, siswa mengalami kesulitan belajar karena

beberapa faktor diatas yang mengakibatkan hasil belajar siswa kurang baik dan

seringkali dibawah KKM yang ditetapkan oleh guru. Pada pembelajaran IPA di

SD terutama kelas rendah harus dilakukan secara nyata dan menyenangkan.
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Pembelajaran dengan menerapkan strategi inkuiri dapat membelajarkan siswa

secara mandiri dan dapat menemukan ide-ide yang inovatif terhadap obyek yang

dilihat.

Pembelajaran dengan strategi inkuiri merupakan pembelajaran yang

berorientasi pada siswa karena siswa memegang peranan yang sangat dominan

dalam proses pembelajaran. Pembelajaran inkuiri menekankan pada proses

mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran sedangkan guru berperan

sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Cara pembelajaran inkuiri

tidak sekedar menghafal dan menumpuk ilmu pengetahuan tetapi bagaimana

pengetahuan yang diperolehnya bermakna untuk siswa melalui ketrampilan

berfikir dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki setiap individu secara

optimal. Pembelajaran inkuiri bertujuan untuk mengembangkan kemampuan

berfikir secara sistematis, logis, dan kritis. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa

diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu pertanyaan

sehingga diharapakan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self confidence)

dan memunculkan jawaban yang bervariasi dari setiap siswa.

Pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa lebih senang dan

bermakna ketika diterapkan dalam pembelajaran IPA. Pada kelas rendah

khususnya kelas III harus ada pembelajaran yang inovatif agar siswanya tidak

cepat bosan. Strategi inkuiri pada dasarnya membelajarkan siswa untuk berpikir

secara kritis dan analitis. Strategi inkuiri menjadikan siswa lebih kreatif karena

mereka dapat memperoleh jawaban sendiri dengan melakukan penyelidikan.

Selain itu, penerapan strategi inkuiri dapat menanamkan rasa ingin tahu siswa

untuk melakukan penyelidikan sehingga pembelajaran dengan ceramah yang
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biasanya digunakan oleh guru akan berubah dengan adanya perubahan cara

belajar siswa. Tugas yang biasanya ditulis guru di papan tulis akan mengalami

perubahan apabila diterapkan strategi inkuiri karena strategi pembelajaran ini,

tugas yang diberikan berpedoman pada penyelidikan yang dilakukan siswa. Oleh

sebab itu masalah yang ada di kelas III SDN Bedalisodo 03 Wagir tepat apabila

diterapkan strategi inkuiri dalam pembelajaran. Berdasarkan pemikiran tersebut,

maka penulis tertarik untuk menerapkan strategi yang sesuai pada siswa kelas III

di SD Bedalisodo 03 Wagir dengan judul “Penerapan Strategi Inkuiri Untuk

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Ciri-Ciri Lingkungan Sehat

Dan Tidak Sehat Pelajaran IPA Kelas III SDN Bedalisodo 03 Kecamatan

Wagir Kabupaten Malang”.

B. Fokus Masalah

Pada pelajaran IPA di kelas III SD Bedalisodo 03 Kecamatan Wagir

Kabupaten Malang mengenai materi ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat

seringkali mendapatkan hasil yang kurang baik. Untuk itu, peneliti berusaha

memecahkan masalah yang ada di kelas tersebut dengan menerapkan

pembelajaran inkuiri agar proses pembelajaran siswa lebih menyenangkan dan

bermakna. Pembelajaran inkuiri merupakan proses pembelajaran dengan cara

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ada. Pembelajaran inkuiri

lebih berpusat pada siswa sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja sehingga

dengan adanya pembelajaran inkuiri pelajaran IPA mengenai ciri-ciri lingkungan

sehat dan tidak sehat mengubah pola belajar siswa yang hanya berpusat pada guru

dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah diatas, maka peneliti dapat

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan strategi inkuiri dalam meningkatkan hasil belajar

siswa di kelas III SDN Bedalisodo 03 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa pada materi ciri-ciri

lingkungan sehat dan tidak sehat kelas III SDN Bedalisodo 03 Kecamatan

Wagir Kabupaten Malang dengan menerapkan strategi inkuiri?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari diadakan penelitian ini

sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan penerapan strategi inkuiri dalam meningkatkan hasil

belajar siswa di kelas III SDN Bedalisodo 03 Kecamatan Wagir Malang.

2. Untuk mendeskripsikan pemahaman dan hasil belajar siswa pada pelajaran

IPA mengenai materi ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat dengan

menerapkan strategi inkuiri pada siswa kelas III SD Bedalisodo 03 Kecamatan

Wagir Kabupaten Malang.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberi

manfaat bagi beberapa pihak yang terkait, diantaranya:
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1. Bagi siswa

a. Memberikan variasi pembelajaran yang menarik kepada peserta didik agar

tidak merasa bosan ketika pembelajaran berlangsung.

b. Mengubah sistem pembelajaran yang semula gurusentris menjadi terpusat

pada siswa.

c. Meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Bagi guru

a. Untuk perbaikan terhadap pembelajaran yang dilakukan di kelas.

b. Menumbuhkan sikap guru untuk selalu melakukan penelitian tindakan

kelas apabila mengalami masalah didalam proses pembelajaran.

c. Upaya untuk introspeksi diri terhadap kualitas pembelajarannya.

3. Bagi peneliti

a. Untuk mengasah ilmu pengetahuan dan memperdalam tentang penelitian

tindakan kelas.

b. Mengetahui kondisi yang sebenarnya mengenai strategi guru dalam

mengajarkan suatu materi pembelajaran di dalam kelas.

c. Mengetahui karakteristik peserta didik secara langsung.

4. Bagi sekolah

a. Meningkatkan profesionalisme guru sebagai pilar pembangunan bangsa.

b. Memberikan efek yang positif pada sekolah yang bersangkutan apabila

gurunya dapat melakukan penelitian tindakan kelas.
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F. Batasan Istilah

Peneliti akan menunjukkan batasan istilah dari penjelasan masalah yang

diangkat yaitu “penerapan strategi inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar siswa

tentang  ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat pada pelajaran IPA kelas III

SDN Bedalisodo 03 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”. Berdasarkan rumusan

masalah diatas maka peneliti dapat membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Strategi inkuiri berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan

secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki

secara sistematis, kritis. logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan

sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri (Trianto 2011:135).

2. Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam

sikap dan tingkah lakunya (Purwanto 2010: 45).


