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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Undang-undang SPN No. 20 tahun 2003. 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 ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Menurut Arifin (2009:40) Dalam pengertian di atas terdapat implikasi, yaitu:  

a. Pendidikan merupakan usaha sadar. Artinya, berbagai tindakan yang 

dilakukan pendidik kepada peserta didik harus dilakukan secara sadar atau 

sengaja. Kesadaran tersebut hakikatnya bukan hanya tertuju kepada pendidik, 

tetapi kepada semua pihak yang merasa terpanggil dan berkepentingan dengan 

pendidikan, baik pemerintah, masyarakat, orang tua maupun peserta didik itu 

sendiri. Kalau hanya menuntut pendidik saja melakukan usaha sadar, tentu 

hasil pendidikan tidak akan optimal.  

b. Pendidikan harus dilakukan secara terencana. Artinya, pendidikan harus 

disusun dalam suatu program. Program pendidikan tersebut harus dibuat 

perencanaannya secara komprehenshif yang melibatkan semua komponen-

komponen pendidikan, antara lain: tujuan pendidikan, kurikulum, pendidik 

dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, dana/biaya 

pendidikan, manajemen pendidikan, masyarakat, dan evaluasi pendidikan.  



2 

c. Pendidikan harus dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

yang kondusif. Untuk itu, pendidik harus menguasai berbagai strategi dan 

media pembelajaran, teknik berkomunikasi yang bersifat multiarah, dan 

memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal sehingga peserta didik 

tidak merasa jenuh.  

d. Pendidik harus melibatkan peserta didik untuk aktif mengembangkan potensi 

dirinya. Asumsinya, setiap peserta didik merupakan makhluk yang aktif dan 

mempunyai potensi dasar untuk ditumbuh kembangkan.  

e. Pendidikan harus mengarahkan peserta didik untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian diri, kepribadian 

kecedrdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, Bangsa dan Negara.  

Pendidikan adalah suatu proses pencapaian tujuan, artinya pendidikan 

merupakan serangkaian kegiatan yang bermula dari kondisi-kondisi aktual dari 

individu yang belajar, tertuju pada pencapaian individu yang diharapkan dan 

berhasil. Mudyahardjo (2010:92). 

Hasil belajar yaitu sebagai perolehan yang dicapai seseorang setelah 

belajar dan berupa perubahan serta peningkatan kualitas perilaku dari berbagai 

aspek, baik aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang dicapai melalui 

aktivitasnya dalam proses belajar. Aspek kognitif terdiri dari pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, penilaian. Ranah afektif berkenaan dengan sikap 

dan nilai meliputi kemampuan peserta didik menerima, menjawab, dan merespon 

pelajaran. Aspek psikomotorik berkenaan dengan keterampilan motorik misalnya 
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mengamati dan mencocokkan gambar.  

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam SD merupakan sebuah mata 

pelajaran yang menuntut peserta didik untuk menguasai aspek-aspek yang 

terdapat dalam mata pelajaran ini yaitu menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar langsung pada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA 

hendaknya dilaksanakan untuk aktivitas anak yang memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk bersentuhan langsung dengan objek yang nyata. Oleh sebab 

itu untuk membelajarkan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam guru perlu 

mengenal dan dapat melaksanakan dengan baik berbagai pedoman tentang 

strategi, pendekatan, model, metode dan media pembelajaran yang mampu 

menggali kemampuan peserta didik pada saat pembelajaran sehingga aspek-aspek 

dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dapat dikuasai oleh peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas IV SDN 3 

Ketah Suboh Situbondo, guru menjelaskan bahwa strategi yang sering diterapkan 

dalam pembelajaran IPA lebih menekankan pada peran guru (teacher center), 

dimana guru merupakan pusat kegiatan belajar di kelas, sehingga peran guru 

dalam pembelajaran masih merupakan sumber utama bagi pelajaran tersebut. Hal 

ini secara tidak langsung akan menyebabkan peserta didik menjadi kurang aktif, 

sehingga aktivitas peserta didik dalam belajar pun sangat tidak terlihat karena 

peserta didik tidak diberi peran selama pembelajaran berlangsung. Pada saat 

kegiatan pembelajaran bersifat pasif, mengakibatkan peserta didik mengikuti 

pelajaran tanpa rasa keingintahuan, tanpa mengajukan pertanyaan dan tanpa minat 
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terhadap hasilnya, dan akibatnya dapat berpengaruh terhadap hasil belajar yang 

diperoleh peserta didik itu sendiri. 

 Hasil observasi yang dilakukan penulis pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam Pokok bahasan Strukutur dan Fungsi bagian Tumbuhan pada 

peserta didik kelas IV SDN 3 Ketah Suboh Situbondo, hal ini dilihat dari hasil 

belajar peserta didik dalam proses pembelajaran jumlah peserta didik yang 

mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 65 dengan persenatse 65%. Jumlah 13 

peserta didik pada tahun pelajaran 2011/2012 yang belum mencapai KKM yaitu 

dengan nilai rata-rata kelas 55 persentase 76% (10 peserta didik yang belum 

tuntas) sedang peserta didik yang mencapai KKM yaitu persentase 24% (3 peserta 

didik yang tuntas). Dari masalah-masalah yang dikemukakan di atas, kegiatan 

pembelajaran tersebut harus segera diperbaiki oleh guru dengan cara memilih 

metode pembelajaran yang dapat membuat peserta didik lebih aktif, kreatif, 

termotivasi dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. 

 Tabel 1.1  
Daftar Nilai Peserta Didik 

 
No Nilai  Jumlah Peserta Didik 
1 Antara 80 – 100 1 peserta didik 
2 Antara 70 – 79 1 peserta didik 
3 Antara 60 – 69 1 peserta didik 
4 Antara 50 – 59 6 peserta didik 
5 Dibawah 49 4 peserta didik 

Jumlah 13 peserta didik 
 

 Dari data tabel diatas bisa dilihat bahwa ada 10 peserta didik yang nilainya 

tidak memenuhi standar kelulusan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Oleh dari 

itu untuk lebih meningkatkan hasil belajar yang dijelaskan, peneliti dan guru 
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bidang studi mencoba mengoptimalkan penerapan metode inquiri dan tanya 

jawab.  

 Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam pokok bahasan struktur dan Fungsi bagian Tumbuhan pada 

kelas IV SDN 3 Ketah suboh Situbondo adalah dengan menggunakan metode 

Inquiri dan Tanya jawab karena metode pembelajaran ini pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh oleh peserta didik diharapkan bukan hanya hasil 

mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi juga hasil dari menemukan sendiri dan 

peserta didik kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan 

pembelajaran yang berbasis inkuiri, yaitu menggali informasi, dan mengarahkan 

perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Metode Inquiri dan Tanya jawab  

yang digunakan dalam membelajarkan pokok bahasan struktur dan fungsi bagian 

tumbuhan yaitu siswa diminta meneliti yang dapat mendorong mereka 

mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri, berfikir ilmiah dan rasional serta 

lebih lanjut pengalamannya itu bisa berkembang dimasa yang akan datang. Disini  

tugas guru adalah memotivasi siswa untuk memiliki pengalaman yang 

memungkinkan mereka memperoleh pengetahuan sendiri melalui penelitian yang 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. 

 Menurut Wina (2007:265) metode inquiri artinya adalah proses 

pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berfikir 

secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, 

akan tetapi hasil dari proses menemuan sendiri (Inquiri). Menurut Wina (2007: 

266) tanya jawab adalah belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab 
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pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap 

individu sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang 

dalam berpikir.   

Dengan metode ini peserta didik berpartisipasi aktif baik secara individu 

maupun kelompok, sehingga pembelajaran itu menjadi bermakna dan tidak mudah  

terlupakan dalam benak peserta didik. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Metode Inquiri dan Tanya Jawab untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pokok Bahasan Struktur dan Fungsi 

Bagian Tumbuhan Pada Peserta Didik Kelas IV SDN 3 Ketah Suboh 

Situbondo”.   

1.2 Rumusan Masalah 

 Apakah Penerapan Metode Inquiri dan Tanya jawab dapat meningkatkan 

Hasil Belajar IPA pokok bahasan struktur dan fungsi bagian tumbuhan pada 

peserta didik kelas IV SDN 3 Ketah Suboh Situbondo?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan:  

a. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik SDN 3 Ketah Suboh 

Situbondo Kelas IV setelah diterapkannya Metode Inquiri dan Tanya 

Jawab pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pokok bahasan 

Struktur dan fungsi bagian tumbuhan. 
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b. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik kelas IV SDN 3 

Ketah Suboh Situbondo setelah diterapkannya metode Inquiri dan Tanya 

Jawab pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pokok bahasan 

struktur dan fungsi bagian tumbuhan. 

 

1.4   Hipotesis Tindakan  

 Berdasarkan semua uraian diatas, maka dalam penelitian ini diajukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut:  

“Jika pembelajaran dilakukan dengan penerapan metode Inquiri dan Tanya Jawab, 

maka hasil belajar mata pelajaran IPA pokok bahasan struktur dan fungsi bagian 

Tumbuhan Peserta Didik kelas IV SDN 3 Ketah Suboh Situbondo akan 

meningkat”.  

 

1.5 Manfaat Penelitian   

 Manfaat yang diharapkan dari penulis tentang penelitian ini adalah sebagai 

berikut:   

a. Bagi Peserta Didik 

Untuk belajar khususnya dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

tanpa rasa jenuh. Peserta didik juga diharapkan mampu meningkatkan 

keaktifan mereka dalam memahami dan menghayati pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. 
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b. Bagi Guru 

Diharapkan akan dapat membantu mempermudah para guru dalam 

mengerjakan atau menyampaikan materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

dan untuk menambah literatur guru tentang metode dan strategi pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah  

Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau bijakan bagi lembaga 

sekolah sekaligus sebagai kerangka acuan dalam mengembangkan hal-hal 

yang berkaitan dengan pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan 

motivasi belajar peserta didik.  

d. Bagi Peneliti  

Sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang pembelajaran 

disekolah dan sebagai pengalaman yang sangat berharga dalam 

mengimplementasikan metode inquiri dan tanya jawab dilapangan secara 

langsung yang selama ini hanya berupa teori saja.  

 

1.6 Batasan Penelitian  

 Penelitian tindakan kelas ini memiliki keterbatasan yang perlu 

dikemukakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan seluruh proses 

penelitian. Penelitian ini difokuskan pada upaya meningkatkan prestasi belajar 

materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan dengan menggunakan metode Inquiri 

dan Tanya Jawab. Keterbatasan-keterbatasan yang berhubungan dengan focus 

penelitian sebagai berikut: 

a. Pembelajaran IPA sangat luas. Penelitian ini difokuskan pada materi struktur 

dan fungsi bagian tumbuhan. 
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b. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas IV SDN 3 Ketah Suboh 

Situbondo. 

c. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan mulai Semester 1 dimulai 

dari observasi awal sampai dengan penelitian dan dilakukan sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran pada metode Inquiri dan Tanya Jawab.  

d. Hasil belajar yang diukur berupa:  

Aspek kognitif :  Tes tertulis kelompok dan individu 

Aspek afektif :  Penilain saat proses berupa keaktifan peserta didik. 

Aspek psikomotorik :  Keterampilan peserta didik dalam materi yang 

disampaikan pada teman kelompoknya. 

 

1.7 Batasan Istilah  

 Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul penelitian ini, maka perlu 

didefinisikan hal-hal sebagai berikut:  

a. Metode inquiri  

Menurut Kunandar (2007:309) Inquiri adalah inquiri merupakan 

bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual yang berpendapat 

bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan 

hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. 

Guru harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan 

menemukan, apapun materi yang diajarkannya. Semua mata pelajaran dapat 

menggunakan pendekatan inkuiri. Kata kunci dari Inkuiri adalah “siswa 

menemukan sendiri”. 
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b. Metode Tanya Jawab  

Menurut Ahmad Sabri (2005:55) Tanya jawab adalah metode mengajar 

yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two way 

arffic seab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa.  

c. Mata Pelajaran IPA 

Menurut Wahyana (1986) dalam Trianto (2010:136) IPA adalah suatu 

kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, dan dalam penggunaannya 

secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangannya tidak hanya 

ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan 

sikap ilmiah.  

d. Pokok bahasan Struktur dan Fungsi Bagian Tumbuhan 

Menurut Rositawaty dan Muharam (2008 :24-33) Tumbuhan termasuk 

dalam makhluk hidup karena tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. 

Seperti halnya makhluk hidup lain, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian 

yang penting. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam 

proses kehidupannya. Bagian-bagian tersebut antara lain akar, batang, daun, 

bunga, buah, dan biji.  

 


