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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kiprahnya sebagai pengembang Sumber Daya Manusia (SDM), 

pendidik haruslah peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dunia 

pendidikan perlu berupaya meningkatkan kualitasnya, baik dalam hal peningkatan 

kinerja guru ataupun model dan teknik pembelajaran yang digunakan, sehingga 

diharapkan dapat menciptakan SDM yang memiliki pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang memadai.  Pengembangan kualitas SDM harus dilakukan 

mengingat kemampuan dan keunggulan suatu bangsa salah satunya tercermin dari 

faktor kualitas SDM. Di samping itu perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) masa kini dan mendatang yang begitu pesat menuntut individu 

memiliki literasi sains yang memadai. Karenanya pengembangan kemampuan siswa 

dalam bidang sains merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan 

kemampuan dalam mengimbangi kemajuan yang terjadi. 

Ditinjau dari tujuan dan hakikat pendidikan secara umum, pendidikan 

merupakan upaya untuk mengantarkan peserta didik ke arah kemandirian dan 

kedewasaan dalam arti perkembangan yang optimal. Perkembangan yang optimal di 

sini memiliki arti bahwa siswa mengembangkan segala potensi yang ada padanya 

sehingga dapat mencapai pengembangan diri yang sepenuhnya. 

Siswa secara alamiah telah memiliki potensi, namun  kebanyakan siswa 

itu belum mencapai tingkat yang optimal dalam mengembangkan segala potensi 
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dan kemampuan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu lebih tepat di Sekolah 

Dasar, ketika dalam proses belajar yang tengah berlangsung keterlibatan siswa 

ditunjukan pada kegiatan diri, dengan tugas kegiatan baik secara intelektual 

maupun secara emosional. Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa 

pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba 

sendiri mencari jawaban dari suatu masalah akan lebih menarik perhatian siswa 

dibanding dengan situasi yang di dalamnya hanya berkesempatan untuk menerima 

informasi secara searah. 

Dalam mengembangkan suatu pendekatan pembelajaran, peranan guru 

sangat dituntut dalam menerapkan strategi konsep pendekatan pembelajaran yang 

akan disampaikan kepada peserta didik. Misalnya dalam bidang studi Ilmu 

Pengetahauan Alam (IPA) model pembelajaran apa yang akan disampaikan, 

selain tujuan pengajaran tercapai siswa juga belajar dengan aktif, bergembira, dan 

mengerti serta ditemukan kegiatan belajar dan mengajar yang efektif dan efisien. 

Ilmu Pengetahuan Alam tidak luput peran sertanya dalam menciptakan 

manusia yang berkualitas. Untuk itu, dalam mengantisipasi kemajuan IPA dan 

teknologi diperlukan pembaharuan dan inovasi serta peningkatan kualitas 

pendidikan IPA sejak dini di semua tingkat pendidikan pada umumnya dan 

tingkat pendidikan Sekolah Dasar khususnya. 

Hasil belajar siswa Sekolah Dasar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam selama ini masih dirasakan kurang memuaskan oleh beberapa kalangan, 

baik siswa, orang tua siswa ataupun oleh kalangan pendidik. Hal itu diperkuat 

oleh hasil observasi awal paneliti di SDN 1 Suntenjaya yang diketahui hasil 
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belajar siswa pada mata pelajaran  Ilmu Pengetahuan Alam masih lebih rendah 

dibandingkan dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran yang lain yaitu dari 

55 siswa hanya 29 siswa yang sudah mencapai KKM dan sebanyak 26 siswa yang 

belum mencapai KKM. Rendahnya hasil belajar ini tidak terlepas dari proses 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Oleh sebab itu perlu adanya upaya 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengeutahuan 

Alam. 

Ilmu Pengetahuan Alam meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Salah satu masalah yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 

kurikulum, proses belajar yang kurang aktif dan pendekatan yang digunakan 

dalam pembelajaran, sehingga permasalahan yang muncul adalah bagaimana cara 

untuk meningkatakan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam yang meliputi ranah 

kognetif, afektif, dan psikomotor. 

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam memecahkan permasalahan 

tersebut adalah memilih dan menerapkan model pembelajaran yang tepat untuk 

menyampaikan suatu materi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

Pada awal tahun ajaran baru ditetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). KKM ditetapkan oleh guru atau guru kelompok mata pelajaran yang 

disahkan oleh Kepala Sekolah dan dijadikan patokan guru dalam melakukan 

penilaian pada semua mata pelajaran. SDN 1 Suntenjaya menetapkan KKM yang 

harus dicapai oleh siswa pada mata pelajaran IPA adalah 65. Hal ini dilihat dari 

tingkat kompleksitas kesulitan, kerumitan setiap indikator Kompetensi Dasar, 
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Standar Kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, dan kemampuan 

sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan yang dimiliki oleh SDN 1 

Suntenjaya dan kemampuan peserta didik di SDN 1 Suntenjaya. Kemudian dari 

ketiga itu dihitung dan akhirnya menjadi sebuah nilai KKM.  

Jadi untuk peserta didik yang hasil belajarnya di atas KKM, maka peserta 

didik itu telah tuntas dalam belajar, tetapi jika hasil belajarnya di bawah KKM 

maka belum tuntas belajarnya dan harus diadakan remedial/perbaikan. Untuk 

Standar Kompetensi sifat-sifat cahaya di kelas V SDN 1 Suntenjaya belum 

mencapai 100% dari KKM yang ditetapkan. Dalam hal ini perlu adanya tindakan 

kelas, antara lain melalui pendekatan inkuiri .  

Hasil kajian penelitian di SDN 1 Suntenjaya menunjukan bahwa 

pembelajaran  IPA di Sekolah Dasar masih banyak dilakukan secara konvensional 

(pembelajaran yang berpusat pada guru) dan prestasi belajar IPA masih sangat 

rendah dibandingkan dengan dengan mata pelajaran lain. Hal lain yang ditemukan 

dilapangan pada waktu observasi adalah gambaran tentang pelajaran IPA yang 

hampir selalu disajikan secara verbal melalui kegiatan ceramah, tanya jawab,dan 

textbook oriented dengan keterlibatan siswa yang minim, kurang menarik minat 

siswa dan mambosankan. Guru jarang menggunakan alat peraga dan media 

pelajaran IPA sekali pun di sekolah tersedia KIT IPA serta tidak terbiasa 

melibatkan siswa dalam melakukan kegiatan percobaan. Maka dari itu penulis 

menggunakan pendekatan inkuiri agar menarik minat siswa dalam pembelajaran 

tentang sifat-sifat cahaya dan diharapkan hasil belajar siswa semakin meningkat. 
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Bloom mengklasifikasikan hasil belajar menjadi tiga domain yaitu : ranah 

koognitif yang meliputi kemampuan mengatakan kembali konsep yang telah 

dipelajari dan kemampuan intelektual; ranah afektif yang berhubungan dengan 

sikap dan nilai; ranah psikomotor  kemampuan yang berupa keterampilan fisik 

(motorik). 

Salah satunya bentuk pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa adalah pendekatan inkuiri. Inkuiri di rancang untuk mendorong 

siswa melakukan kegiatan penyelidikan, berfikir kritis, mengembangkan berbagai 

keterampilan dan melakukan penerapan. Berarti, prinsip pembelajaran IPA adalah 

proses aktif. Proses aktif memiliki implikasi aktivitas mental dan fisik. Artinya, 

hands-on activities saja tidak cukup, melainkan juga minds-on activities. 

Implikasi ini difasilitasi pendekatan inkuiri. 

Hal serupa juga ditegaskan di dalam kurikulum bahwa pembelajaran IPA 

sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri untuk menumbuhkan kemampuan berfikir, 

bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting 

kecakapan hidup. Di dalam kurikulum telah di tegaskan bahwa pembelajaran IPA 

harus menekankan pada penguasaan kompetensi melalui serangkaian proses 

ilmiah (Depdiknas, 2006). Namun pada kenyataannya hal tersebut sulit untuk di 

realisasikan karena masih terdapat beberapa kelemahan dalam pembelajaran IPA, 

yaitu berpusat pada guru; tidak menantang siswa untuk berfikir kritis, kreatif, 

analitis, logis; orientasi pembelajaran hanya untuk mencapai target kurikulum; 

keterlibatan siswa sangat minim; kegiatan percobaan atau demonstrasi jarang di 

lakukan; dan kurang menekankan penguasaan keterampilan. Perubahan kurikulum 
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pada pembelajaran IPA yang lebih menitikberatkan pada penguasaan 

keterampilan memberikan dampak yang baik untuk mengembangkan pelajaran 

IPA.  

Pendekatan inkuiri menempatkan para siswa dalam kegiatan-kegiatan 

intelektual. Pendekatan inkuiri ialah nilai psikologi yang berupa pengembangan 

keprcayaan diri pada siswa untuk secara mandiri melakukan kegiatan intelektual 

menghadapi masalah. Keterlibatan mental siswa dalam proses pembelajaran 

memberi motivasi kuat bagi lahirnya kegiatan yang sungguh- sungguh dari pihak 

siswa. Mereka merasa dihargai, dipercaya sehingga timbulah harga diri mereka 

untuk berprestasi dan bertanggung jawab. 

Piaget mendefinisikan pendekatan inkuiri sebagai pembelajaran yang 

mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri, dalam arti 

luas ingin melihat apa yang terjadi, ingin menggunakan simbol- simbol dan 

mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu 

dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan orang lain. 

Sehingga dalam strategi pembelajaran ini guru hanya berperan sebagai fasilitator 

dan pembimbing siswa untuk belajar secara aktif dalam aspek pikiran, sikap dan 

keterampilan. 

Oleh karena itu pembelajaran IPA di Sekolah Dasar harus menekankan 

pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan 

pengembangan sikap ilmiah. Hasil penelitian Schlender menunjukan bahwa 

pendekatan inkuiri dapat meningkatkan pemahaman IPA, produktivitas siswa 
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dalam berpikir kreatif dan siswa menjadi terampil dalam memperoleh dan 

menganalisa informasi.      

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPA tentang sifat-sifat cahaya melalui 

pendekatan inkuiri di kelas V SDN 1 Suntenjaya? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA tentang sifat-sifat cahaya melalui 

pendekatan inkuiri di kelas V SDN 1 Suntenjaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA dengan pendekatan inkuiri di kelas V SDN 1 Suntenjaya. 

a. Tujuan umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa kelas V SDN 1 Suntenjaya pada pembelajaran IPA dan manfaatnya 

pada konsep sifat-sifat cahaya dengan menggunakan penerapan pendekatan 

inkuiri dan bagaimana manfaat penggunaan pendekatan inkuiri terhadap hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang sifat-sifat cahaya. 

b. Tujuan khusus  

1. Mengetahui gambaran pelaksanaan pembelajaran IPA melalui pendekatan 

inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang sifat-sifat cahaya.  
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2. Mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa tentang sifat-sifat 

cahaya setelah mengikuti proses  pembelajaran IPA melalui pendekatan 

inkuiri.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Kegiatan ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan 

penulis dalam keterampilan memahami materi dengan pendekatan inkuiri. 

2. Bagi guru 

a. Memberikan informasi untuk menyelenggarakan pembelajaran aktif dalam 

pengembangan dan peningkatan hasil belajar menggunakan pendekatan 

inkuiri. 

b. Mendorong guru agar lebih kreatif dalam mengelola proses pembelajaran IPA. 

c. Memberikan informasi bahwa dengan adanya pembelajaran yang baik maka 

dapat mewujudkan siswa yang cerdas, terampil, bersikap baik dan berprestasi. 

3. Bagi siswa 

Bagi siswa, dapat menjadi acuan dalam: 

a. Meningkatkan pemahaman siswa akan materi yang telah disampaikan oleh 

guru. 

b. Membiasakan siswa untuk belajar aktif dan kreatif. 

c. Memotivasi kemauan belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 
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4. Bagi sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil 

kebijakan, sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui perbaikan 

pendekatan yang dianggap relevan dengan siswa. 

E. Hipotesis Tindakan  

 Berdasarkan permasalahan di atas maka hipotesis tindakan penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

 Dengan menggunakan pendekatan inkuiri terdapat peningkatan hasil 

belajar siswa khususnya dalam pembelajaran IPA di kelas V pada pokok bahasan 

sifat-sifat cahaya.  

F. Definisi Operasional 

a. Pembelajaran IPA didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang tersusun 

secara terbimbing. Dalam Kurikulum KTSP disebutkan bahwa IPA 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, 

konsep, atau prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan 

Depdiknas, 2006).  

b. Pendekatan inkuiri menurut Piaget adalah sebuah pendekatan 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 ditemukaannya dengan yang ditemukan siswa lain. 
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c. Hasil belajar didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang mencakup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotor yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya (Nana Sudjana, 2002: 22). Hasil belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini yakni hasil belajar berupa ulangan harian 

dalam bentuk soal pilihan ganda. Hasil belajar IPA menurut Usman 

merupakan perubahan-perubahan tingkah laku, yaitu perubahan ke arah 

pemahaman yang lebih dalam tentang materi dan esensi pelajaran IPA. 

Perubahan ini berupa pemahaman terhadap konsep-konsep IPA dan juga 

kemampuan menggeneralisasikan berbagai bentuk pengetahuan setelah 

memperoleh pengalaman belajar IPA.  

 


