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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

           Dunia pendidikan adalah dunia yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Menerut Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang berbunyi : 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak seta peradaban 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 

bertanggungjawab.” 

          Adanya perkembangan kehidupan, pendidikan juga mengalami 

dinamika yang semakin lama semakin berkembang dan berusaha beradaptasi 

dengan gerak perkembangan yang dinamis tersebut. Seperti halnya dunia 

pendidikan yang mengembangkan berbagai inovasi. Hal ini penting dilakukan 

untuk kemajuan kualitas pendidikan yang tidak hanya menekankan pada 

teori, tetapi juga harus bisa diarahkan pada hal yang bersifat praktis.  

            Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum, 

kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka 

menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, 
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pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan 

untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup 

umat manusia. Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan 

semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. 

         Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 14 

September 2015 di SDN Tegalweru kab. Malang, menurut guru kelas bahwa 

perubahan kurikulum K13 dan kembali lagi kedalam KTSP membuat guru 

kelas bingung dengan sistem nilai yang dibuat dan uji coba tersebut hanya 

sampai 6 bulan (1 semester), serta pada pembelajaran IPA tentang daur hidup 

hewan kelas IV SDN tegalweru masih dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal). KKM yang harus ditempuh untuk mencapai ketuntasan yakni 70, 

dari jumlah siswa 45 siswa yang  tuntas berjumlah 22 dari atau 48% siswa 

dan yang tidak tuntas berjumlah 23 atau 52% siswa. Kondisi seperti itu 

disebabkan karena guru jarang menggunakan model pembelajaran sehingga 

siswa mudah bosan dan gaya pembelajaran guru yang sering meninggalkan 

kelas pada saat proses pembelajaran. Sedangakan praktek pembelajaran 

sehari-hari disekolah masih mengalami berbagai persoalan dengan perangkat 

pembelajaran yang digunakan untuk mengoperasikan jalannya pembelajaran. 

Diantara masalah itu misalnya (1)  guru hanya menggunakan metode ceramah 

saja sehingga siswa mudah bosan; (2) kurangnya sarana dan prasana guna 

mendukung proses pembelajaran pada siswa; (3) pemanfaatan sumber dan 

media pembelajaran yang tersedia dilingkungan sekitar siswa belum optimal 

dan kurang menggunakan situasi kehidupan yang leih nyata; (4) model 

pembelajaran konvensional yang kurang melibatkan siswa secara aktif masih 
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banyak diterapkan oleh guru, sehingga kurang mampu memicu terjadinya 

proses pembelajaran aktif; (5) penilaian proses juga kurang berjalan secara 

optimal karena keterbatasan kemampuan mengembangkan perangkat 

instrumen asesmen.  

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa dalam proses 

pembelajaran guru kurang memanfaatkan atau menggunakan model 

pembelajaran dikarenakan ada beberapa faktor yang kurang mendukung, 

diantaranya yakni faktor: (1) jumlah siswa yang banyak sehingga siswa 

menjadi tidak fokus dalam pembelajaran, (2) daya serap siswa terhadap materi 

yakni masih rendah dikarenakan siswa hanya diterangkan materinya saja tidak 

ada media pembelajaran/model pembelajaran yang dipergunakan untuk 

memperjelas materi, (3) keterlibatan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran kurang aktif, (4) siswa mudah bosan dengan materi yang 

disampaikan oleh guru, (6) siswa cenderung lebih asik bermain sendiri dan 

mengajak temannya berbicara dibandingkan mendengarkan materi yang 

disampaikan guru. 

Dari permasalahan diatas, yang menjadi penyebab utama rendahnya 

hasil belajar siswa yakni kegiatan pembelajaran yang kurang membuat siswa 

untuk lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran serta guru juga jarang 

menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi sehingga 

pembelajaran yang digunakan kurang menarik perhatian siswa, guru juga 

jarang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. 

Sehingga peneliti mencoba menggunakan model pembelajaran yang sesuai 

dengan pembelajaran IPA materi daur hidup hewan dengan model inquiri. 
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Penelitian ini relevan dengan penelitian yang lain seperti, penelitian 

yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Marsudi pada tahun 2012 dalam 

penerapan model inquiri. Pada penelitiannya tersebut, menemukan bahwa: (1) 

Penerapan Model Inquiri digunakan untuk meningkatkan pembelajaran IPA, 

(2) hasil belajar siswa setelah diterapkan model Inquiri. 

Terdapat beberapa perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti 

yang relevan. Perbedaannya terdapat pada: (1) Subyek yang digunakan oleh 

Marsudi yakni bertempat di SDN 13 Romo Sanggau Ledo Kecamatan 

Sanggau Ledo sebagai tempat penelitiannya, sedangkan tempat yang 

digunakan oleh peneliti adalah SDN Tegalweru Kabupaten Malang, (2) 

jumlah siswa pada peneliti terdahulu yakni 19 siswa sedangkan pada peniliti 

sekarang jumlah siswanya yakni 45 siswa, (3) Peneliti terdahulu yakni 

berupaya meningkatkan proses pembelajaran pada guru. Sedangkan 

persamaannya terdapat pada (1) Penerapan Model Inquiri, (2) Kurikulum yang 

digunakan yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

         Dengan demikian Seiring dengan perkembangan inovasi dalam dunia 

pendidikan IPA, perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) ikut melaju 

dengan pesatnya karena selalu berkaitan erat dengan perkembangan teknologi 

yang memberikan wahana yang memungkinkan perkembangan tersebut. 

Perkembangan yang pesat telah menggugah para pendidik untuk dapat 

merancang dan melaksanakan pendidikan yang lebih terarah pada penguasaan 

konsep IPA yang dapat menunjang kegiatan sehari-hari dalam masyarakat. 

Dalam penyesuaian perkembangan tersebut, kreatifitas dan kualitas 

sumberdaya manusia harus ditingkatkan. 
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Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya dititik 

beratkan penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Untuk meningkatkan kualitas peserta didik melalui pengajaran IPA 

yang berkaitan dengan model pembelajaran inquiri dimana siswa dapat 

meneliti sendiri tentang perubahan bentuk yang terjadi pada daur hidup hewan 

kupu-kupu.  

Model Pembeajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan 

pembelajaran yang akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan 

pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran dan pengelolaan kelas Arends, 1997:7 (dalam Tranto,2012:58). 

Menurut piaget (Mulyasa, 2008:108) bahwa model pembelajaran 

inquiry adalah model pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi 

untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, 

ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari 

jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan 

penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang 

ditemukan siswa lain.   
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Proses belajar terdapat dalam pembelajaran. Menurut Lefrancois dalam 

Yamin (2013:15) Pembelajaran ( instructions) merupakan persiapan kejadian-

kejadian eksternal dalam suatu situasi belajar memudahkan pembelajar 

belajar, menyimpan (kekuatan memgingat informasi), atau mentransfer 

pengetahuan dan ketrampilan, dalam pembelajaran yang akan diteliti 

pembelajaran ini berdasarkan kurikulum yang digunakan di lingkungan 

sekolah SDN Tegalweru kabupaten Malang yakni Pembelajarn KTSP. 

Pembelajaran KTSP menurut Mulyasa (2012:19) adalah sesuatu ide 

tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling 

dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Pada sistem 

KTSP, sekolah memiliki “ full authoritay and responsibility” dalam 

menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan visi,misi,dan tujuan 

satuan pendidikan untuk mewujudkan, sekolah dituntut untuk 

mengembangkan standart kompetensi dan kompetensi dasar kedalam  

indikator kompetensi. 

B.  Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan model Inquiri dalam pembelajaran daur hidup 

hewan? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran daur 

hidup hewan   dengan menerapkan model Inquiri? 
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C. Tujuan Penelitian  

 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan 

penelitiannya sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan penggunaan model Inquiri 

dalam pembelajaran IPA daur hidup hewan.  

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan peningkatan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPA daur hidup hewan dengan menerapkan model 

Inquiri. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

   Manfaat penelitian yang bisa diambil dari penelitian tindakan kelas 

(PTK) ini ada 2 aspek yakni secara teoritis dan Praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi siswa dan guru  

pengajar di SDN Tegalweru. 

b. Dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1). Memberikan kegiatan belajar yang menarik, menyenangkan  

serta menumbuhkan bakat dan minat siswa untuk belajar. 

2). Meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 



8 
 

 
 

3).  Meningkatkan semangat belajar siswa serta meningkatkan hasil   

belajar siswa. 

4).  Merangsang siswa untuk meneliti sendiri pembelajaran yang 

dilakukan agar siswa mampu berpikir kritis dalam proses 

pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

1). Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan dalam menangani 

proses belajar mengajar didalam kelas. 

 2). Upaya untuk melakukan koreksi dan menemukan konsep diri 

untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

  

1). Upaya meningkatkan inovasi pembelajaran bagi guru 

dilingkungan sekolah. 

  2). Peningkatan keprofesionalan guru sebagai personel kunci 

disekolah. 

d. Bagi Peneliti 

1).  Sebagai pedoman dalam menyusun PTK. 

        2).  Sebagai bahan belajar dalam menyusun rancangan penelitian 

dan pengajaran dengan menggunakan model inquiri. 
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E.  Ruang Lingkup Penelitian dan Keterbatasan Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Tegalweru Kab. Malang 

pada siswa kelas IV dengan jumlah siswa 45 yang terdiri dari 26 siswa 

perempuan dan 19 siswa laki-laki. Penelitian ini difokuskan pada upaya 

mengatasi permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa 

kelas IV SDN Tegalweru kab. Malang dalam pembelajaran IPA daur hidup 

hewan. 

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi di kelas IV SDN Tegalweru 

Kab. Malang, maka peneliti menggunakan model Inquiri yang dijadikan solusi 

untuk mengatasi pembelajaran KTSP. Penggunaan model inquri  ini dapat 

memberikan suasana yang menyenangkan dan bermakana serta keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting bagi 

siswa untuk mengalami secara langsung dalam proses belajar mengajar. 

Keterbatasan Penelitian yakni peneliti hanya memakai 2 daur hidup 

hewan yakni daur hidup kupu-kupu dan daur hidup katak. 

F.  Definisi Operasional 

 

Definisi Operasional ini digunakan agar tidak terjadi kesalah pahaman 

penjabaran istilah dalam judul. Adapun definisi operasional adalah sebagai 

berikut: 

a). Pembelajaran IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan bagian dari ilmu pengetahuan atau 

sains berasal dari bahasa inggris “Science” berasal dari kata dalam 
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bahasa latin “Scientia” yang berarti saya tahu. Menurut Jujun 

Suriasumantri, 1998:299 dalam (Trianto,2010 :136). 

b). Model Pembelajaran 

Pengertian Model Pembelajaran adalah Pola dalam  yang berasal dari 

merancang pembelajaran, dapat juga didefinisikan sebagai langkah 

pembelajaran, dan perangkatnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Kata kunci model pembelajaran di antaranya pola atau langkah proses 

pembelajaran. Menurut Joice dan weill (1986) mengidentifikasi 

diantara bentuk social family model adalah group investigation, role 

playing, jurisprudential inquiry, laboratory training, dan social science 

inquiry.  

Model pembelajaran ini disebut pembelajaran aktif karena model bila 

dipraktikkan memungkinkan peserta didik belajar secara aktif. 

Keaktifan ini ditandai dengan berfikir, berbicara, 

mendengarkan,mengamati, merasakan, melakukan. Seluruh unsur 

pancaindra peserta didik akan bekerja secara sinergis sehingga proses 

berajarnya optimal. 

c). Model Inquiri 

Pengertian Pengajaran Berdasarkan Inquiri, antara satu dengan yang 

lainnya berbeda secara gradual. Diantaranya rumusan itu adalah : “ 

Discover terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan 

proses-proses  mentalnya untuk menemukan beberapa konsep  dan 

prinsip” Robert B. Sund, 1973,hlm. 62-63.(Skripsi, 2011). 
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Model pembelajaran Inquiry berorientasi kepada guru dan siswa yang 

domain masalah sosial (joice dan weil,1986;Akbar, 2011-b). Masalah 

sosial diangkat dari situasi kehidupan rill,refleksi membaca, dari 

konflik sosial yang ada di dalam kelas itu sendiri atau sumber lain. 

Kriteria yang sangat penting pada model ini adalah semua peduli pada 

masalah yang diangkat dan masalah yang dipelajari merupakan masalah 

sesungguhnya.   

d). Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan prestasi belajar peserta didik secara 

keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat 

perubahan perilaku yang bersangkutan (Mulyasa,2009:212). 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing 

siswa setelah menerima pembelajaran yang diperolehnya dari hasil tes 

lisan maupun tulis untuk menjadikan landasan tindak lanjut dalam 

assesment. 

e). Pembelajaran KTSP 

KTSP merupakan singkatan dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 

sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat 

setempat dan karakteristik peserta didik. 

Sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah 

mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Perididikan dan silabus 
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berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan 

dibawah supervisi Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab 

dibidang pendidikan di SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA seria SMK.       

dengan demikian Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan adalah 

kurikulum Oprasional yang di susun dan dilaksanakan oleh masing-

masing satuan pendidikan. 

Mengingat bahwa penyusunan KTSP diserahkan kepada sebuah 

pendidikan sekolah dan daerah masing-mosing, diasumsikan bahwa 

guru, kepala sekolah dan dewan pendidikan akan sangat bersahabat 

dengan kurikulum tersebut. Diasumsikan demikian karena mereka 

terlibat Iangsung dan guru yang akan melaksanakan proses belajar 

mengajar di kelas sehingga memahami betul apa yang harus dilakukan 

dalam pembelajaran baik kekuatan, kelemahan, tantangan dan juga 

peluang. 

Mulyasa (2007:65) Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah 

untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui 

pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan atau 

satuan pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan 

pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan 

kurikulum. 
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Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk: 

1). Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan 

inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, 

mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia. 

2). Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat 

dalam  pengembangan kurikulum melalui pengambilan 

keputusan bersama. 

3). Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan 

tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa KTSP 

memiliki dua tujuan yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara 

khusus. Tujuan umum KTSP adalah menciptakan kemandirian guru 

melalui pergantian sistem penyusunan kurikulum dari sentralistik 

menjadi desentralistik. 


