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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam lingkup kecil pendidikan diwujudkan melalui proses belajar 

mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Proses ini berlangsung melalui 

interaksi antara guru dengan peserta didik dalam situasi instruksional 

edukatif. Melalui proses belajar mengajar inilah peserta didik akan 

mengalami proses perkembangan kearah yang lebih baik dan bermakna. Agar 

hal tersebut dapat terwujud maka diperlukan suasana proses belajar mengajar 

yang kondusif bagi peserta didik dalam melampaui tahapan-tahapan secara 

bermakna dan efektif sehingga menjadi pribadi yang percaya diri inovatif dan 

kreatif (Surya,1992:179)  proses pembelajaran akan dapat berjalan dan respon 

akan dapat diharapkan kemunculannya jika terjadi dalam situasi yang 

menyenangkan bagi peserta didik. Situasi belajar mengajar yang 

menyenangkan dan bermakna sangatlah diperlukan dalam setiap 

pembelajaran khususnya dalam pembelajaran IPA. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu disiplin ilmu 

yang berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta-

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

proses penemuan, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan 

kompetensinya agar dapat menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 
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ilmiah. Penyelenggaraan pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana 

bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta 

pengembangan lebih lanjut dapat menerapkannya didalam kehidupan sehari-

hari. 

Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman 

secara langsung untuk mengembangkan kompetensi dalam menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara alamiah, sehingga pendidikan IPA di sekolah 

dasar dapat dijadikan bekal pemerolehan keterampilan peserta didik untuk 

mengenali dunia sekitarnya. Sesuai dengan tujuan dari pembelajaran IPA 

yang mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkunagn, teknologi dan 

masyarakat. 

Pembelajaran IPA akan lebih bermakna bagi peserta didik jika dalam 

proses pembelajarannya peserta didik dapat menemukan secara langsung 

berupa fakta-fakta dan konsep-konsep tentang apa yang akan mereka pelajari, 

tentu saja dengan situasi belajar mengajar yang menyenangkan, pendidikan 

IPA diarahkan untuk menemukan dan berbuat sehingga dapat membantu 

peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terutama 

pada materi konsep cahaya. 
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Konsep cahaya merupakan pokok bahasa IPA yang didalamnya 

membahas tentang sifat-sifat cahaya diantaranya cahaya merambat lurus, 

cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan  cahaya dapat 

dibiaskan, dilihat dari banyaknya materi yang akan dipelajari maka pada 

proses pembelajaran konsep cahaya ini pada hakikatnya haruslah diupayakan 

dalam kondisi pembelajaran yang kondusif, inovatif, dan menyenangkan 

karena peserta didik akan lebih mudah memahami suatu konsep jika belajar 

menemukan sendiri dan peserta didiklah yang terlibat secara langsung dalam 

pembelajaran tersebut sehingga terjadi suasana belajar yang menyenangkan 

dan pembelajaran  itu akan menjadi lebih bermakna sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Usman (2000:31) bahwa “pengajaran yang menggunakan 

verbalisme tentu akan cepat membosankan, sebaliknya pengajaran akan lebih 

menarik bila siswa gembira belajar karena merasa tertarik dan mengerti 

pelajaran yang diterimanya”. Untuk menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan peran seorang gurupun sangat penting yaitu dalam 

menentukan dan menerapkan berbagai strategi, metode, media, serta sumber 

pelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi ataupun materi tersebut, 

seorang guru harus dapat mengarahkan peserta didik untuk mencari tahu dan 

berbuat, sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang pembelajaran IPA.  

Adapun alternatif solusi yang dapat diterapkan pada pokok bahasan 

sifat-sifat cahaya adalah dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri, 
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sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum 2006 (KTSP) pembelajaran IPA 

sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan 

kemampuan berfikir, bekerja bersikap ilmiah serta mengkonsumsinya sebagai 

aspek penting kecakapan hidup. Pembelajaran inkuiri dirancang untuk 

mendorong peserta didik melakukan kegiatan penyelidikan, berfikir kritis, 

mengembangkan berbagai keterampilan dan melakukan penerapan. 

Ada beberapa alasan model pembelajaran inkuiri digunakan pada 

penelitian ini diantaranya adalah adanya perkembangan dan kemajuan ilmu 

pengetahuan yang pesat seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu 

pengetahuan yang pesat, guru dituntut untuk kreatif dalam menyajikan 

pembelajaran agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan sesuai dengan 

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satu langkah guru 

dalam menyikapi hal tersebut adalah menyajikan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri. Belajar tidak hanya diperoleh dari 

sekolah, tetapi juga dari lingkungan, guru harus menanamkan pemahaman 

peserta didik bahwa belajar tidak hanya diperoleh dari sekolah tetapi juga dari 

lingkungan sedini mungkin. 

Model pembelajaran inkuiri dapat membantu guru dalam 

menanamkan pemahaman tersebut. Model pembelajaran inkuiri mengajak 

peserta didik untuk belajar mandiri maupun dengan tanpa bimbingan dari 

guru. Peserta didik mengembangkan kemampuan yang diperoleh dari 

lingkungan untuk menemukan suatu konsep dalam pembelajaran. Oleh 
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karena itu pembelajaran dengan mrnggunakan pendekatan inkuiri dapat 

memberikan pengalaman langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah, dalam hal ini seorang guru harus 

memiliki kompetensi yang cukup sebagai pengelola pembelajaran . Seorang 

guru yang memiliki kompetensi diharapkan akan lebih baik dan mampu 

menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang efektif, sehingga hasil 

belajar siswa akan optimal. 

Lain halnya yang terjadi di kelas V SDN Cibatok 02 Kecamatan 

Cibungbulang Kabupaten Bogor kenyataan yang terjadi kedudukan dan 

fungsi guru dalam kegaiatan pembelajaran saat ini cenderung masih dominan, 

aktifitas guru masih sangat besar dibandingkan dengan aktifitas peserta didik 

yang masih rendah. Pembelajaran IPA yang digunakan oleh guru sekarang ini 

masih lebih banyak menggunakan metode pembelajaran ceramah. Dalam 

metode ceramah, pembelajaran masih berpusat kepada guru (teacer sentered) 

tanpa melibatkan peserta didik, sehingga tidak menarik minat dan motivasi 

peserta didik untuk belajar yang akhirnya menyebabkan peserta didik merasa 

jenuh dan monoton. Hal ini tetu saja akan berpengaruh terhadap prestasi 

belajar yang dicapai peserta didik.  

Peserta didik yang merasa jenuh belajar, tidak akan mampu 

memahami dan menyerap materi pelajaran dengan baik dan tidak akan 

memiliki pengalaman belajar yang bermakna, sehingga hal ini dari proses 

pembelajaran akan sering menunjukkan prestasi belajar yang rendah semua 
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itu dapat dilihat dari masih rendahnya nilai Kriteria Ketuntasan Minimal di 

kelas V SDN Cibatok 02 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor yuang 

masih mencapai 6,00. 

Banyak faktor yang menyebabkan hasil belajar rendah yaitu faktor 

internal dan eksternal dari siswa. Faktor internal antara lain : motivasi belajar, 

intelegensi, kebiasaan, kejenuhan dan rasa percaya diri. Sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor yang terdapat di luar siswa, seperti : guru selaku 

fasitator, strategi pembelajaran, sarana dan prasarana, kurikulum dan 

lingkungan. Seharusnya pelajaran IPA dibuat dengan menarik, dan ada objek 

nyata yang diberikan secara interaktif dengan gambar rill, berwarna dan 

menarik sehingga memudahkan siswa dalam mempelajari materi tersebut.  

Untuk mengatasi dan menjawab semua permasalahan yang timbul 

dalam pembelajaran IPA terutama yang berkaitan dengan pemahaman konsep 

siswa tentang sifat-sifat cahaya dalam pembelajaran IPA, maka berbagai 

upaya inovatif harus segera dilakukan. Sebagai salah satunya adalah dengan 

menerapkan berbagai strategi, metode, media serta sumber pelajaran yang 

tepat dan sesuai dengan kondisi ataupun materi. Menurut Sukirman dan 

Djumhana (2006 : 14) pemilihan dan penetapan metode, media maupun 

sumber pembelajaran yang akan digunakan, harus disesuaikan dengan jenis 

dan bentuk serta karakteristik tujuan dan sifat bahan pelajaran yang akan 

dipelajari siswa. Jika tidak, maka tidak akan terjadi hubungan yang harmonis 

antara tujuan, bahan, dan metode/media. Akhirnya tentu saja pembelajaran 
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tidak akan berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pembelajaran 

tidak akan tercapai dengan baik. Maka dari itu penggunaan model 

pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran IPA terutama pada materi konsep 

cahaya sangatlah diperlukan karena dapat meningkatkan semangat belajar 

siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, mengenai pentingnya model pembelajaran 

inkuiri sebagai upaya peningkatan hasil belajar IPA, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Pendekatan Inkuiri Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Dalam Mata pelajaran IPA Pada Materi Konsep Cahaya 

di Kelas V SDN Cibatok 02 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor”. 

Sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran pendekatan inkuiri pada konsep 

cahaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Cibatok 02 

Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendekatan inkuiri pada konsep 

cahaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas  V SDN Cibatok 02 

Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor? 
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3. Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa dengan pendekatan inkuiri 

pada materi konsep cahaya di kelas V SDN Cibatok 02 Kecamatan 

Cibungbulang Kabupaten Bogor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan tentu memiliki tujuan, begitu pula dengan penelitian 

ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembelajaran pendekatan  

inkuiri pada konsep cahaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

V SDN Cibatok 02 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendekatan inkuiri 

pada konsep cahaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas  V     

SDN Cibatok 02 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pendekatan inkuiri pada materi konsep 

cahaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Cibatok 02 

Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini sebagai berikut : 

a.  Bagi siswa 

1. Adanya kebebasan bagi siswa untuk menemukan hal-hal baru bagi 

dirinya di dalam pembelajaran IPA melalui inkuiri. 

2. Dapat menghilangkan rasa jenuh pada saat pembelajaran berlangsung. 
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3. Dapat mempermudah penguasaan konsep memberikan pengalaman 

nyata, memberikan dasar-dasar berfikir konkrit sehingga mengurangi 

verbalisme meningkatkan minat belajar dan meningkatkan hasil belajar. 

b. Bagi guru 

1. Untuk meningkatkan profesionalisme guru. 

2. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri bagi seorang guru. 

3. Memberi pengalaman, menambah wawasan, pengetahuan dan   

keterampilan dalam merancang pendekatan dan metode yang tepat dan 

menarik serta mempermudah proses belajar mengajar melalui pendekatan 

inkuiri. 

 

c. Bagi Sekolah 

1. Memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah serta 

kondusifnya iklim pendidikan di sekolah khususnya pembelajaran IPA 

dan umumnya seluruh mata pelajaran yang ada di SD. 

2. Dapat memberikan masukan dan mengefektifkan pembinaan dan 

pengelolaan proses belajar mengajar dalam pelaksanaan pendidikan. 

d. Bagi peneliti, memberi gambaran yang jelas tentang efektifitas 

pembelajarann IPA dengan menggunakan metode inkuiri sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

E. Devinisi Operasional 



 

Iim Khotimah, 2012 

Penerapan Pendekatan Inkuiri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Mata 

Pelajaran Ipa Pada Materi Konsep Cahaya Di Kelas V Sdn Cibatok 02 Kecamatan 

Cibungbulang Kabupaten Bogor: Penelitian Tindakan Kelas Pada Kelas V Sdn Cibatok 02 

Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Tahun Pelajaran 2011-2012  

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 10 
 

 Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah 

perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa 

penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal 

lain untuk mencapai tujuan tertantu dan untuk suatu kepentingan yang 

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan 

tersusun sebelumnya. 

http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-

penerapan.html 

 Pendekatan Inkuiri menurut piaget mendefinisikan model 

pembelajaran 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 yang 

penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan orang lain. 

(Kurniawan, 2008:3). 

 Hasil Belajar adalah kemampuan yang diperoleh dari proses atau 

kegiatan belajar yang dapat berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun 

kreatifitasnya (Yuliani.N. S. Dkk 2004 : 19) 

 IPA berasal dari kata sains yang berarti alam. Sains menurut Suyoso 

(1998:23) merupakan pengetahuan hasil kegiatan manusia yang bersifat aktif 

dan dinamis tiada henti-hentinya serta diperoleh melalui metode tertentu yaitu 

teratur, sistematis, berobjek, bermetode, dan berlaku secara universal. 
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http://nialovita.wordpress.com/2011/09/18/pengertian-ipa/ 

 Konsep Cahaya merupakan salah satu pokok bahasan IPA yang 

didalamnya mempelajari tentang sifat-sifat cahaya, pengertian cahaya itu 

sendiri adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik yang dapat dideteksi 

mata manusia. Adapun tujaun mata pelajaran IPA terutama pada konsep 

cahaya dikelas V semester 2 diantaranya untuk mengembangkan pengetahuan 

dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 

F. Hipotesis Tindakan  

 Apabila pendekatan inkuiri dilaksanakan dalam mata pelajaran IPA 

pada materi konsep cahaya di kelas V SDN Cibatok 02 Kecamatan 

Cibungbulang Kabupaten Bogor maka diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 


