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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru dan peserta didik sebagai pemeran utama.                     

Dalam pembelajaran terdapat interaksi antar guru dan peserta didik secara 

terencana, terarah dan terprogram.  Interaksi ini memerlukan berbagai 

kemampuan guru untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam proses 

belajar mengajar tersebut. Proses belajar mengajar harus melahirkan perubahan 

tingkah laku yang berarti (permanen) pada peserta didik. Perubahan tingkah laku 

ini dapat berupa perubahan kemampuan ranah kognitif, psikomotor ataupun 

afektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang guru harus mampu menciptakan 

pembelajaran yang kondusif melalui penggunaan berbagai pendekatan, strategi 

ataupun metode pembelajaran. 

Terkait dengan mata pelajaran IPA di SD, seorang guru harus mampu 

mengembangkan peserta didik dalam hal rasa keingintahuan, sikap kritis, sikap 

positif dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara 

IPA, lingkungan, teknologi dengan masyarakat. Selanjutnya, guru juga harus 

mampu mengembangkan keterampilan proses pada peserta didiknya untuk 

menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan 

 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar masih banyak dilakukan secara 

konvensional (pembelajaran yang berpusat pada guru). Pada umumnya 

pembelajaran IPA hampir selalu disajikan secara verbal melalui kegiatan ceramah 

dengan keterlibatan siswa yang sangat minim, kurang menarik minat siswa dan 

membosankan. Guru jarang menggunakan alat peraga atau media pelajaran IPA 

sekalipun di sekolah tersedia KIT IPA serta tidak terbiasa melibatkan siswa dalam 

melakukan kegiatan percobaan. Dalam membahas materi IPA tidak terlihat 

adanya upaya guru untuk mengembangkan kegiatan diskusi kelompok maupun 

diskusi kelas, target keberhasilan IPA yang diterapkan guru cenderung lebih 

mengarahkan agar siswa terampil mengerjakan soal-soal tes baik yang terdapat 
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dalam buku ajar maupun soal-soal ujian, akibatnya pemahaman konsep siswa 

rendah, aktifitas dan hasil belajar siswa tidak maksimal. 

 Demikian pula yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ikhlas 

Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.  Berdasarkan hasil observasi, 

pembelajaran IPA di MI Al-Ikhlas Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, 

masih menekankan pada konsep-konsep yang terdapat dalam buku, dan juga 

belum memanfaatkan pendekatan lingkungan dalam pembelajaran secara 

maksimal. Mengajak siswa berinteraksi langsung dengan lingkungan jarang 

dilakukan. Guru IPA  sebagian masih mempertahankan urutan-urutan buku tanpa 

memperhatikan kesesuaian dengan lingkungan belajar siswa. Hal ini membuat 

pembelajaran tidak efektif, karena siswa kurang merespon terhadap pelajaran 

yang disampaikan. Maka belajar semacam ini cenderung menyebabkan siswa 

tidak memiliki keterampilan proses, tidak tampak adanya strategi penyelidikan 

dalam pembelajaran, semangat daya cipta siswa sangat kurang, tidak adanya 

kebebasan dalam belajar dan tidak tumbuh kerjasama antara siswa, sehingga hasil 

belajar siswa pun tidak optimal 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama mengajar di MI Al-Ikhlas Kota 

Bandung, diperoleh bukti bahwa hasil belajar  siswa dengan rata-rata ulangan 

harian yang diperoleh sebesar 5,3 dengan rata-rata pencapaian KKM sebesar 40% 

dari target KKM 70. Rendahnya hasil belajar ini tidak terlepas dari proses 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Hal ini perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA yang meliputi ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor.  

Peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA yang meliputi ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor dapat dikembangkan lebih lanjut melalui 

pendekatan inkuiri. Melalui pendekatan ini guru IPA dapat memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa 

bantuan guru. Siswa berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban yang sudah pasti dari suatu masalah yang 

dipertanyakan.  Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab 

antara guru dan siswa. Pembelajaran melalui pendekatan inkuiri menempatkan 
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siswa sebagai subjek belajar, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan 

untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri yang sifatnya sudah pasti dari 

sesuatu yang dipertanyakan sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri. 

Pendekatan inkuiri bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara 

sistematis, logis dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai 

bagian dari proses mental sehingga dapat memberikan dampak terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA yang meliputi ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor.  

Dari latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis merasa perlu 

untuk mengadakan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Penerapan 

Pendekatan Inkuiri Dalam Pembelajaran IPA Topik Cahaya untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar  Siswa Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah           

Al-Ikhlas Kec.Bandung Kulon Kota Bandung”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  : 

1. Bagaimana gambaran perencanaan pembelajaran IPA topik cahaya melalui 

penerapan pendekatan inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar ? 

2. Bagaimana gambaran pelaksanaan pembelajaran IPA topik cahaya melalui 

penerapan pendekatan inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar ? 

3. Bagaimana gambaran peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan 

pembelajaran IPA topik cahaya melalui penerapan pendekatan inkuiri ? 

 

C. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah   

dikemukakan di atas, maka hipotesisnya adalah apabila dalam pembelajaran IPA 

di Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Kota Bandung menggunakan 

pendekatan inkuiri dengan memperhatikan prosedur  pendekatan inkuiri, 

kemampuan guru dan kondisi siswa, maka akan meningkatkan hasil belajar siswa. 
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D. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan pendekatan inkuiri di kelas V MI Al-Ikhlas Kota 

Bandung. 

Namun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

a.  Mengetahui gambaran perencanaan pembelajaran IPA topik cahaya 

melalui  penerapan pendekatan inkuiri 

b. Mengetahui gambaran pelaksanaan pembelajaran IPA Topik cahaya 

melalui penerapan pendekatan inkuiri. 

c.  Mengetahui gambaran peningkatan  hasil belajar siswa setelah diterapkan 

pembelajaran IPA Topik cahaya melalui penerapan pendekatan inkuiri. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi ilmiah yang 

obyektif mengenai peningkatan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

IPA melalui penggunaan metode inkuiri di kelas tinggi MI Al-Ikhlas 

Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. 

Secara rinci, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat diantaranya : 

a.  Bagi Siswa  

1) Memberikan latihan pada siswa untuk menemukan konsep dan prinsip 

dengan pembelajaran bermakna (meaningful learning) agar tidak 

mudah terlupakan, sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA. 

2) Memberikan pengalaman secara langsung bagi siswa, sehingga siswa 

mempunyai kesan dalam belajarnya 

3) Meningkatkan motivasi belajar siswa 
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b. Bagi Guru 

1) Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya memilih dan 

menerapkan pola pendekatan inkuiri dan metode pembelajara dalam 

proses pembelajaran IPA agar lebih menarik dan diminati siswa yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2) Sebagai bahan masukan dalam memilih pola pendekatan dan metode 

pembelajaran IPA  yang sesuai dengan karakteristik siswa serta 

kondisi lingkungan belajar. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan 

pembelajaran khususnya Mata Pelajaran IPA yang lebih baik dan 

dapat diterapkan pada pembelajaran mata pelajaran lain. Selain itu 

sebagai bahan masukan dan kajian bagi guru dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di kelasnya. 

c.  Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi input bagi sekolah dalam 

melaksanakan pembinaan dan pengembangan para guru untuk 

meningkatkan efektifitas dan kreatifitas pembelajaran  di dalam kelas. 

 

E. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat istilah yang diinterprestasikan sebagai 

berikut :  

1. Pendekatan inkuiri merupakan pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pada upaya mempersiapkan situasi bagi anak didik untuk 

melakukan eksperimen sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan 

mencari sendiri jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan. Dalam 

pendekatan inkuiri siswa menemukan prinsip atau hubungan yang 

sebelumnya tidak diketahui sebagai akibat dari pengalaman belajar yang 

telah diatur secara seksama oleh guru atau dengan struktur belajar yang 

benar-benar terbuka. Dalam arti siswa sepenuhnya dilepas untuk 

menemukan sesuatu melalui proses asimilasi dan akomodasi (Raka Joni, 



6 
 

Neneng Siti Nurhasanah, 2014 
Penerapan Pendekatan Inkuiri Dalam Pembelajaran IPA Topik Cahaya Untuk Peningkatan 
Hasil Belajar Siswa 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1980 dalam Wina Sanjaya, 2007:134). Langkah-langkah inkuiri meliputi 

tahap ask (bertanya), investigation (penyelidikan), create 

(mengumpulkan), discuss (diskusi) dan reflect (refleksi). 

2.  Hasil belajar  adalah perubahan tingkah laku yang berupa pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang diperoleh siswa setelah berinteraksi dengan 

lingkungan. Hasil belajar akan diperoleh secara nyata dan dapat diamati 

apabila sering berlatih dan dialami sendiri. Menurut Bloom dalam 

Suharsimi Arikunto (1990:110) bahwa hasil belajar dibedakan menjadi 

tiga Aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

3.  Pembelajaran IPA adalah  Pembelajaran yang berhubungan dengan cara      

mencari tahu tentang  alam secara sistematis, sehingga bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

        

. 


