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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam situasi masyarakat yang selalu berubah, idealnya pendidikan tidak 

hanya berorientasi pada masa lalu dan masa kini, tetapi sudah seharusnya 

merupakan proses yang mengantisipasi dan membicarakan masa depan. 

Pendidikan hendaknya melihat jauh ke depan dan memikirkan apa yang akan 

dihadapi peserta didik di masa yang akan datang (Buchori, 2001 dalam Khabibah, 

2006:1). bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya 

mempersiapkan para siswanya untuk sesuatu profesi atau jabatan, tetapi untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari.  

Seiring perkembangan dalam dunia pendidikan, dalam proses pembelajaran 

keberadaan guru hanya sebagai fasilitator dan siswa yang menjadi pusat utama 

dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan dalam kelas bertujuan untuk 

menciptakan pembelajaran yang aktif. Guru dituntut untuk terampil dalam 

memilih metode, strategi, maupun model dan media pembelajaran yang dapat 

menarik minat belajar siswa dan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Keberhasilan 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif (Putra, 2013:15)  
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Proses pembelajaran IPA SD menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung pada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi 

dan memahami alam sekitar, yang pada akhirnya mereka menemukan sendiri 

konsep materi pelajaran yang sedang dipelajarinya. Selain itu, pembelajaran IPA 

diarahkan untuk memberi pengalaman langsung dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

untuk alam sekitar. (Julianto dkk., 2011:4) 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  memiliki empat unsur proses pembelajaran 

yaitu : 

1) Sikap, rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, mahluk hidup serta 

hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat 

dipecahkan melalui prosedur yang benar. 

2) Proses, prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah, metode ilmiah 

meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau percobaan, 

evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpilan. 

3) Produk, berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. 

4) Aplikasi, penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-

hari. 

Dalam proses pembelajaran IPA keempat unsur itu diharapkan dapat muncul, 

sehingga peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran secara utuh untuk 

memahami fenomena alam melalui kegiatan pemecahan masalah, metode ilmiah, 

dan meniru cara ilmuwan bekerja dalam menemukan fakta baru. Crain dan Sund 

(1993) dalam puskur (2007:3) 
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan 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 peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya didalam 

kehidupan sehari-hari (Trianto, 2010:153). Adanya penjelasan itu, maka 

diharapkan pembelajaran dapat memberikan pengalaman langsung bagi siswa 

untuk memecahkan masalah dengan cara melakukan suatu pemikiran yang berasal 

dari penemuannya sendiri, sehingga mampu membuat siswa lebih mandiri dan 

peka terhadap permasalahan disekitarnya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 12 Januari 2015 

dengan guru kelas IV SDN Sutojayan Pakisaji diperoleh data bahwa masih 

banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran IPA pada 

materi gaya. Keterampilan proses yang dimiliki siswa cenderung kurang dalam 

pembelajaran IPA dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa rendah. Hal ini 

disebabkan model pembelajaran yang digunakan oleh guru hanya memiliki 

metode ceramah dan penguasaan yang menyebabkan siswa cepat bosan dalam 

proses pembelajaran. Selain itu, siswa tidak berani bertanya kepada guru dan 

cenderung pasif.  

Kurangnya pemahaman dan kesulitan siswa ditunjukkan ketika siswa ditanya 

mengenai materi gaya sangat mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh. 

Mayoritas siswa belum mencapai KKM yang ditentukan oleh sekolah yaitu 75. 

Terdapat 26 siswa (76%) yang belum mencapai KKM dan 5 siswa (24%) yang 



4 
 

 
 

sudah mencapai KKM. Berdasarkan hasil belajar siswa tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan siswa masih rendah. 

Permasalahan di atas bertentangan dengan tujuan pembelajaran, yang dimana 

ilmu pengetahuan alam IPA berkaitan dengan mencari tahu tentang alam secara 

sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

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

penemuan (Hardini, 2012:149-150). Adanya pendapat diatas maka, siswa 

diharapkan mampu belajar dengan diiringi adanya kegiatan penemuan-penemuan 

yang berasal dari aktifitas pembelajaran yang dilakukan secara langsung dari 

adanya proses pengamatan objek secara langsung , sehingga pembelajaran akan 

lebih bermakna bagi siswa dan mudah pahami dan ingat serta dimanfaatkan 

dikemudian hari. Hal ini sependapat dengan model pembelajaran inkuiri yang 

dapat meningkatkan kemampuan berfikir, bernalar, dan kemampuan memperluas 

wawasan. Selain itu adanya alasan empiris berkaitan dengan hasil-hasil penelitian 

yang dilakukan oleh : Schlenker, dalam Joyce dan Weil (1992: 198). Hasil-hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran inkuiri secara 

meyakinkan lebih efektif daripada model pembelajaran konvensional, baik dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir maupun dalam prestasi belajar. (Julianto 

dkk., 2011:93) 

Pada pelajaran IPA kelas IV di SD/MI terdapat materi tentang gaya. Secara 

konseptual materi ini bermanfaat bagi siswa untuk memberikan pemahaman 

mengenai gaya untuk pengetahuan baru sebagai bekal pada tingkat kelas 

selanjutnya. Dengan menguasai materi ini, siswa diharapkan dapat mengetahui 

gaya. 
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Pembelajaran inkuiri merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan 

secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki 

sesuatu (benda, manusia, peristiwa) secara sistematis, kritis, logis, analitis, 

sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya 

diri. Manfaat dalam pembelajaran tersebut yaitu memberi kesempatan siswa untuk 

mencari dan menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan 

dengan pengamatan dan pengalaman sendiri. Belajar melalui inkuiri juga dapat 

memperpanjang proses ingatan maupun pengetahuan yang diperoleh dari hasil 

pemikiran sendiri, sehingga hal tersebut baik untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa (Putra, 2013:84). 

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk menggunakan model 

pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran IPA dengan materi gaya. Pada 

pembelajaran IPA terutama di SD harus dilakukan secara nyata dan 

menyenangkan. Pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri 

dapat membelajarkan siswa secara mandiri dan dapat menemukan ide-ide yang 

inovatif terhadap obyek yang dilihat. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengadakan penelitian yang berjudul 

“Peningkatan Hasil Belajar IPA Dengan Model Pembelajaran Inkuiri Materi Gaya 

Pada Siswa Kelas IV SDN Sutojayan Pakisaji”. 

 

B. Fokus Masalah 

Dalam proses pembelajaran di SDN Sutojayan Pakisaji masih banyak peserta 

didik yang masih mengalami kesulitan ketika ditanyai guru dalam pembelajaran 
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IPA pada materi gaya. Keterampilan proses yang dimiliki siswa cenderung kurang 

dalam pembelajaran IPA dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa rendah. Hal ini 

disebabkan model pembelajaran yang digunakan oleh guru hanya memiliki 

metode ceramah dan penguasaan yang menyebabkan siswa cepat bosan dalam 

proses pembelajaran.   

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan fokus masalah diatas, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran inkuiri untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA materi gaya pada siswa kelas IV SDN Sutojayan Pakisaji. 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA materi gaya setelah menerapkan 

model pembelajaran inkuiri dikelas IV SDN Sutojayan Pakisaji? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang ditetapkan, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan penerapan model pembelajaran inkuiri untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA materi gaya pada siswa kelas IV SDN Sutojayan Pakisaji? 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA materi gaya setelah 

menerapkan model pembelajaran inkuiri di kelas IV SDN Sutojayan Pakisaji? 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis. Manfaat teoritis dan praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran IPA dan mendorong untuk 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan inovasi baru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa  

1) Menambah keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA dan menganggap 

IPA sebagai pelajaran yang menyenangkan. 

2) Merancang kemampuan berfikir siswa dalam memecahkan masalah 

sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

 

b. Bagi Guru 

1) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus panduan praktis 

bagi guru untuk menuju pada pembelajaran yang inovatif dan 

interaktif. 
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2) Memberikan pengalaman langsung kepada guru mata pelajaran 

untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan sistematis 

yang terkait dengan pembelajaran IPA di sekolah dasar khususnya 

dikelas IV SDN Sutojayan Pakisaji 

c. Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan kerja sama antara pihak-pihak sekolah seperti guru, 

siswa, dan sekolah. 

2) Dapat dijadikan sebagai masukan untuk dapat mengambil 

kebijakan yang lebih baik dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah khususnya di SDN Sutojayan Pakisaji. 

3) Sebagai sumbangan kepada pihak sekolah maupun sekolah lainya 

dalam rangka perbaikan proses pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Peneliti mendapatkan pengalaman dan wawasan tentang penerapan 

model pembelajaran inkuiri di sekolah dasar. 

2) Peneliti dapat menerapkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan 

yang dimiliki dalam situasi dan kondisi yang nyata disekolah dasar. 

 

F. Batasan Istilah 

Berdasarkan penjelasan yang ada pada rumusan masalah, maka batasan istilah 

yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut: 
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1. Pembelajaran inkuiri adalah merupakan suatu model pembelajaran yang 

mengarahkan siswa dalam belajar dengan kelompok untuk memahami dan 

apa yang terjadi pada pengamatan benda yang diteliti atau diamati. Supaya 

siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, serta siswa mampu meyakini 

apa yang terjadi dalam penemuannya pribadi yang diamati sendiri (Julianto 

dkk, 2011:93). 

2. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui 

kegiatan belajar untuk memperoleh hasil belajar yang dilakukan evaluasi 

atau penilaian yang merupakan tindak lanjut atau cara untuk mengukur 

tingkat penguasaan siswa (Sudjana,2008:22). 

3. Materi Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang tidak bisa dilihat 

tetapi pengaruhnya dapat dilihat dan dirasakan. Dengan menggunakan gaya 

bisa mengubah gerak suatu benda. Selain itu gaya dapat mengubah bentuk 

suatu benda. (Sulistyanto, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 


