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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kurikulum berbasis KTSP yang mulai diberlakukan di sekolah dasar 

bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan cerdas 

sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal 

ini hanya dapat tercapai apabila proses pembelajaran yang berlangsung 

mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa, dan siswa 

terlibat langsung dalam pembelajaran IPA. Disamping itu kurikulum 

berbasis kompetensi memberi kemudahan kepada guru dalam menyajikan 

pengalaman belajar, sesuai dengan prinsip belajar sepanjang hidup yang 

mengacu pada empat pilar pendidikan universal, yaitu belajar untuk 

mengetahui (learning to know), belajar dengan melakukan (learning to 

do), belajar untuk hidup dalam kebersamaan (learning to live together), 

dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be).  

Untuk itu guru perlu meningkatkan mutu pembelajarannya, dimulai 

dengan rancangan pembelajaran yang baik dengan memperhatikan tujuan, 

karakteristik siswa, materi yang diajarkan, dan sumber belajar yang 

tersedia. Kenyataannya masih banyak ditemui proses pembelajaran yang 

kurang berkualitas, tidak efisien dan kurang mempunyai daya tarik, 

bahkan cenderung membosankan, sehingga hasil belajar yang dicapai 

tidak optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar IPA siswa III SDN 
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Kabuh II yang banyak tidak mencapai KKM yang ditentukan yaitu 

sebesar 70. 

Pembelajaran IPA di kelas III SDN Kabuh II pada materi Konsep 

Gerak Benda,penguasaan materi masih sangat rendah atau belum berhasil 

dengan baik. Siswa kurang tertarik dengan metode dan model 

pembelajaran yang telah dilaksanakan guru selama ini.Hal ini dsebabkan 

karena pembelajaran yang dilakukan selama ini kurang menarik sehingga 

siswa kurang termotivasi dalam belajar. Maka dari itu perlu segera 

mendapat penanganan dan perhatian peneliti. 

Selain itu, siswa kesulitan dalam memahami konsep gerak benda, 

bahkan lebih jauh dari itu ada kesan siswa menganggap pelajaran IPA 

hanya merupakan suatu beban, sehingga tidak heran jika banyak siswa 

yang tidak menyenangi pelajaran IPA dan menyebabkan keberhasilan 

siswa menurun yaitu hanya dibawah 65 % dari KKM 70.Padahal  Di sisi 

lain, metode dan pendekatan yang diterapkan oleh guru umumnya masih 

menerapkan metode ceramah atau ekspositori. 

Sebagaimana yang tertuang dalam Kurikulum 2006 (KTSP) mata 

pelajaran IPA di SD,pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara  

inkuiri.Menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana ( 2000: 114 ) 

Metode adalah cara – cara yang ditempuh guru untuk menciptakan situasi 

pengajaran yang benar-benar menyenangkan dan mendukung bagi 

kelancaran proses belajar dan tercapainya prestasi belajar anak yang 

memuaskan. 
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Metode adalah cara yang digunakan guru untuk mengajar dengan 

berbagai aktifitas supaya tercipta kegiatan belajar yang kondusif dan 

menyenangkan dan siswa mendapatkan pemahaan dengan jelas. 

Metode Inkuiri 

Metode Inkuiri menurut Sumantri M. Dan Johar Permana (2000:142) 

adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan 

guru. Metode Inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan 

sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

belajarnya, karena Metode Inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-

proses mental untuk penemua suatu konsep berdasarkan informasi-

informasi yang diberikan guru. Jadi Metode Inkuiri adalah pelaksanaan 

belajar mengajar dengan cara siswa mencari dan menemukan konsep 

dengan atau bantuan dari guru. 

Metode Inquiry menurut Schmidt,( 2003)  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 menggunakan 

kemampuan berpikir kritis dan logis.   

Ada dua tingkatan Inquiry berdasarkan variasi bentuk keterlibatannya 

dan intensistas keterlibatan siswa, yaitu:  

1. Inquiry Tingkat Pertama  

Menurut kriteria Bonnstetter, (2000); Marten-Hansen, (2002), dan 

Oliver-Hoyo, et al (2004) Inquiry tingkat pertama merupakan kegiatan 
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Inquiry di mana masalah dikemukakan oleh guru atau bersumber dari 

buku teks kemudian siswa bekerja untuk menemukan jawaban 

terhadap  masalah tersebut di bawah bimbingan yang intensif dari 

guru. Inquiry tipe ini, tergolong  kategori Inquiry terbimbing ( guided 

Inquiry )  

2. Inquiry Bebas  

Inquiry tingkat kedua menurut Callahan et al , (1992) dan Bonnstetter, 

(2000) dapat dikategorikan sebagai Inquiry bebas ( unguided Inquiry ) 

menurut definisi Orlich, et al (1998). Dalam Inquiry bebas, siswa 

difasilitasi untuk dapat mengidentifikasi masalah dan merancang 

proses penyelidikan.  

Berdasarkan dari beberapa tingkatan metode inquiri dari beberapa 

ahli maka metode inquiry  yang tepat digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode inquiry terbimbing (guided inquiry).Metode Inquiry 

terbimbing ini lebih cocok digunakan dalam penelitian ini karena siswa 

melakukan kegiatan pembelajaran bersumber dari buku,dalam hal ini 

mendapatkan bimbingan dari guru dan LKS. 

Hal ini untuk menumbuhkan kemampuan berfikir,bekerja dan 

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting 

kecakapan hidup.Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD menekankan 

pada pengalaman langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

ketrampilan proses dan sikap ilmiah,dalam hal ini seorang guru harus 

memiliki kompetensi yang cukup sebagai pengelola pembelajaran.Seorang 

guru yang memiliki kompetensi diharapkan akan lebih baik dan mampu 
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menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang efektif sehingga  hasil 

belajar siswa akan optimal. 

Pernyataan yang timbul adalah bagaimana upaya guru menciptakan 

pembelajaran yang optimal dengan komunikasi multi arah,meningkatkan 

aktifitas,meninkatkan penggunaan konsep meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah. Sehubungan dengan hal diatas,metode belajar yang 

digunakan oleh guru hendaknya sedemikian rupa bervariasi sesuai 

dengandengan tujuan dan materi yang diajarkan.Metode mengajar yang 

digunakan guru dalam iteraksi belajar mengajar merupakan salah satu 

factor yang menentukan keberhasilan dan kelancaran proses pembelajaran. 

Pembelajaran IPA pada pelaksanaannya haruslah diupayakan dalam 

kondisi pembelajaran yang kondusif, dalam arti pembelajaran itu harus 

bersifat aktif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan. Maka dari itu 

peranan dan fungsi guru dalam pembelajaran harus dapat memberikan 

warna dan bentuk terhadap proses pembelajaran dan dapat menciptakan 

situasi kelas yang kondusif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan optimal. Siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep jika 

menemukan sendiri dan siswa terlibat langsung dalam pembelajaran 

tersebut sehingga terjadi suasan belajar yang menyenangkan. 

Alasan penggunaan Metode Inkuiri dalam pembelajaran menurut 

Sumantri M dan Johar Permana (2000: 142-143) adalah sebagai berikut: 

a)  Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat 

b) Belajar tidak hanya diperoleh dari sekolah, tetapi juga dari 

lingkungan 
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c)  Melatih peserta didik untuk memiliki kesadaran sendiri tentang 

kebutuhan belajarnya.  

d)  Penanaman kebiasaan belajar berlangsung seumur hidup 

Alasan penggunaan metode inquiri adalah karena dengan menemukan 

sendiri tentang konsep yang dipelajari siswa akan lebih memahami ilmu 

dan ilmu tersebut akan bertahan lama. Jadi Metode Inkuiri adalah 

pelaksanaan belajar mengajar dengan cara siswa mencari dan 

menemukan konsep dengan atau bantuan dari guru. 

Oleh karena itu metode pembelajarn Inquiri merupakan metode 

pembelajaran dan strategi yang cocok diterapkan dalam mengatasi 

masalah-masalah yang dihadapi siswa kelas III SDN Kabuh II 

Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dalam proses belajar IPA. 

Metode Inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri 

informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, 

karena Metode Inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses 

mental untuk penemua suatu konsep berdasarkan informasi-informasi 

yang diberikan guru.  

Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan 

siswa bekerja, mengalami, dan menemukan sendiri informasi-informasi 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya bukan transfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih 

dipentingkan daripada hasil. 

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan tersebut di atas maka 

dalam penelitian ini penulis mengambil Judul “Penerapan Metode 
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Inquiri untuk Meningkatkan Aktifitas Belajar dan Pemahaman 

Konsep Gerak Benda dan Bentuk Sumber Energi Mata Pelajaran 

IPA siswa kelas III SDN Kabuh II, Kecamatan Kabuh, Kabupaten 

Jombang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, peneliti dapat 

merumuskan  

1. Bagaimana aktivitas belajar siswa kelas III SDN Kabuh II Kecamatan 

Kabuh  Kabupaten Jombang menggunakan  metode inkuiri pada 

pembelajaran  IPA tentang Konsep Gerak Benda dan bentuk  sumber 

energi ? 

2. Bagaimana peningkatan pemahaman siswa tentang Konsep Gerak 

Benda dan bentuk sumber energi pada mata pelajaran IPA kelas III 

SDN Kabuh II  Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang menggunakan 

metode Inquiri? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana aktivitas belajar siswa kelas III SDN 

Kabuh II Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang pada pembelajaran IPA 

tentang Konsep Gerak Benda. 

2. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa kelas III SDN Kabuh II 

Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang pada pembelajaran IPA tentang 

Konsep Gerak Benda. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru 

Untuk memberikan masukan tentang metode pembelajaran yang dapat 

digunakan pada proses pembelajaran 

2. Bagi siswa 

a Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

kelas III SDN Kabuh II Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang  

tentang Konsep Gerak Benda dan bentu sumber energi dengan 

menggunakan metode inkuiri 

b Untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa tentang Konsep 

Gerak Benda dan bentuk sumber energi pada mata pelajaran IPA 

kelas III SDN Kabuh II  Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang 

dengan menggunakan metode Inquiri. 

1.5 Batasan Penelitian  

1. Penggunaan metode inquiri hanya untuk pembelajaran IPA kelas III pada 

materi gerak benda dan bentuk sumber energi SDN Kabuh II. 

2. Penggunaan metode inquiri digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan pencapaian KKM 70 sebanyak 90% 

 

 

 

 

 

 


