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BAB I 

PENDAHULUAN   

 

A. Latar Belakang  

Pembelajaran IPA di SD merupakan wahana untuk membekali peserta 

didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk 

melanjutkan pendidikan dan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan yang ada disekelilingnya. Depdiknas (2006) menyatakan bahwa “IPA 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga 

IPA bukan hanya penguasaan kesimpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

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

penemuan. Dengan demikian, bahwa pendidikan IPA menekankan pada 

pemberian pengalaman secara langsung.  

Tujuan pendidikan IPA dalam kurikulum pendidikan dasar menurut 

Mulyana (2011:13) adalah “mendidik anak agar memahami konsep IPA, memiliki 

keterampilan ilmiah, bersikap ilmiah dan religius. Tujuan tersebut sejalan dengan 

karakteristik atau hakikat IPA di SD yaitu meliputi ruang lingkup produk ilmiah, 

proses ilmiah dan sikap ilmiah. Dengan kata lain tujuan pembelajaran IPA di SD 

bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan keterampilan proses peserta 

didik, karena menurut Trianto (2012:148) mengungkapkan bahwa “dengan 

menggunakan keterampilan proses akhirnya akan terjadi interaksi antara 

konsep/prinsip/teori yang telah ditemukan atau dikembangkan dengan 

pengembangan keterampilan proses itu sendiri”. Dengan demikian, guru harus 
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mampu mengembangkan keterampilan proses yang dimiliki siswa melalui suatu 

pembelajaran IPA yang bermakna.   

Salah satu tugas guru dalam mengajarkan IPA adalah menyajikan 

materi IPA sesuai dengan karakteristik IPA itu sendiri, agar mampu mencapai 

tujuan kurikulum. Akan tetapi, setelah peneliti melaksanakan studi pendahuluan 

pada salah satu SD Negeri, guru dalam membelajarkan peserta didiknya kurang 

mengembangkan keterampilan proses, peserta didik tidak diarahkan untuk 

menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajarinya karena pembelajarannya 

lebih menekankan pada penguasaan konsep secara langsung melalui 

mendengarkan penjelasan, membaca buku teks dan mencatat. Jadi, dalam hal ini 

peserta didik tidak diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ilmiah, padahal 

produk IPA yang berupa konsep, prinsip, hukum dan teori menurut Mulyana 

(2011:9) mengungkapkan bahwa “produk IPA tidak diperoleh berdasarkan fakta 

semata, melainkan berdasarkan data yang telah teruji melalui serangkaian 

eksperimen dan penyelidikan”.  

Permendiknas no. 22 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, menjelaskan bahwa 

IPA berkaitan dengan cara memahami alam secara sistematis, sehingga IPA 

bukan hanya sebatas penguasaan kumpulan pengetahuan (produk ilmu) yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi lebih sebagai 

proses mencari fakta, konsep dan prinsip. Fakta dan konsep alam tersebut 

menjadikan pembelajaran IPA sebagai pembelajaran tidak terbatas pada 

penguasaan verbal melainkan kegiatan empirik. Dengan demikian peserta didik 

dituntut secara aktif selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung.  
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Kegiatan belajar mengajar aktif mengupayakan peserta didik menjadi 

subjek pembelajaran. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (SD) hendaknya 

membuka kesempatan kepada peserta didik untuk memupuk rasa ingin tahu secara 

ilmiah. IPA yang berbentuk sekumpulan fakta dan konsep alam yang tersusun 

secara sistematis dalam kurikulum tidak serta merta diberikan dalam 

pembelajaran, melainkan berhubungan dengan cara menemukan sesuatu fakta dan 

konsep. Selama pembelajaran IPA, peserta didik dapat melakukan pengamatan 

untuk memperoleh suatu masalah atau fenomena yang baru dan masih terasa asing 

baginya. Membuat dugaan sementara akan obyek dan kejadian yang diamatinya. 

Melakukan percobaan untuk membuktikan dugaannya, maupun mengkomunikasikan 

hasil percobaannya kepada peserta didik lain. Proses ini diharapkan menjadi wahana 

bagi peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga 

pembelajaran lebih bermakna. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan guru 

kelas V tersebut, kurikulum yang digunakan di SDN Punten 02 Batu masih 

menggunakan KTSP. Hambatan pada pembelajatran yang terjadi pada peserta 

didik tampak pada saat kegiatan pembelajaran di kelas berlangsung. Pada saat 

proses pembelajaran dimulai peserta didik kurang dapat aktif dalam pembelajaran 

di kelas secara mandiri. Peserta didik lebih bergantung kepada guru untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, tetapi tidak semua siswa yang 

mengalami kesulitan seperti hal tersebut. Peneliti mendapatkan informasi bahwa 

kondisi di lapangan guru sudah pernah menggunakan model pembelajaran inkuiri 

namun pada prosesnya, guru menggunakan inkuiri setelah melihat keadaan siswa 

di kelas sebelum proses pembelajaran dimulai bukan karena sudah dicantumkan 
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dalam RPP sebelumnya. Mengacu uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Model Pembelajaran Inkuiri 

Pada Mata Pelajaran IPA Kelas V SDN Punten 02 Batu”.  

 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

Bagaimana analisis model inkuiri pada pembelajaran IPA kelas V di SDN Punten 

02 Batu ?   

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini 

mempunyai tujuan antara lain : 

Mendiskripsikan analisis model inkuiri pada pembelajaran IPA kelas V di SDN 

Punten 02 Batu.  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis 

Berguna untuk menambah wawasan tentang pembelajaran dengan 

pendekatan inkuiri khususnya mata pelajaran IPA.  

2. Manfaat Teoritis 

a. Peserta didik  

Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA di Sekolah Dasar. Dan 

sebagai peningkatan kualitas pembelajaran IPA di kelas.  
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b. Sekolah  

Meningkatkan pengetahuan baru bagi guru-guru di SDN Punten 02 

Batu tentang model pembelajaran inkuiri dan sebagai pengadaan 

pembaharuan model-model pembelajaran.  

 

E. Batasan Penelitian  

1. Penelitian ini dikenakan pada peserta didik kelas V SD yang dilaksanakan di 

SDN Punten 2 Batu. 

2. Dalam penelitian ini dilaksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 

2018/2019. 

3. Penelitian kualitatif ini dibatasi pada pembelajaran IPA.  

 

F. Definisi Operasional  

1. Model pembelajaran inkuiri 

Model pembelajaran inkuiri adalah  model pembelajaran penemuan. 

Pembelajaran inkuiri dirancang agar siswa bisa mencari dan menyelidiki suatu 

masalah dengan cara yang sistematis, kritis, logis dan di analisis dengan baik.  

2. Pembelajaran IPA 

IPA adalah suatu proses kegiatan untuk mempelajari alam melalui kerja 

ilmiah untuk menghasilkan pemahaman konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-

hukum serta sikap ilmiah sehingga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.  

3. Kelas V SD  

Karakteristik intelektual peserta didik SD umur 11-12 tahun 

memasuki tahap operasi formal dimana peserta didik mampu berfikir tingkat 
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tinggi, seperti berfikir secara deduktif induktif, menganalisis, mensintesis, mampu 

berpikir secara abstrak dan secara reflektif serta mampu memecahkan berbagai 

masalah .  


