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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan alam yang merupakan bagian dari mata pelajaran di tingkat 

sekolah dasar mempunyai suatu bentuk karakteristik dalam memberikan 

pengalaman langsung kepada siswa dalam memahami konsep dasar materi 

pembelajaran, khususnya dalam memahami segala bentuk alam semesta beserta 

isinya, proses yang dilakukan dalam mengkaji materi ilmu pengetahuan alam 

adalah dengan mencoba memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mencari 

tahu dan berbuat sesuai dengan pemahaman yang akan dikembangkan pada materi 

pembelajaran. Konsep dasar ilmu pengetahuan alam berkaitan dengan kajian dari 

Depdiknas (2004: 1) mengenai konsep dasar dari IPA adalah sebagai berikut 

Ilmu pengetahuan alam menekankan kepada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi 

dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA untuk mencari 

tahu dan berbuat, sehingga dapat membantu siswa utnuk memperoleh 

pengalaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 
 

Berdasarkan kajian tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

ilmu pengetahuaan alam memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk 

dalam mengembangkan kemampuan atau potensi yang berada didalam dirinya 

secara langsung dan ilmiah, hal ini didukung oleh adanya konsep penemuan dan 

ujicoba dalam proses pembelajaran IPA sehingga siswa mendapatkan pemahaman 

yang bermakna dari hasil pembelajaran. 

Proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang disajikan untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa dalam menemukan pengalaman langsung 

dan pemahaman ilmiah, dilakukan tidak hanya dengan kajian teoritis saja akan 

tetapi dilakukan serangkaian proses ilmiah dimulai dari adanya pengamatan 

sampai kepada penentuan kesimpulan hasil pengamatan. Hal ini berkaitan dengan 

pendapat dari Sujana (2009: 92) bahwa 

 

 

1 



 

2 
 

Ilmu pengetahuan alam (sains) merupakan hasil kegiatan manusia berupa 

pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi secara logis dan 

sistematis tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui 

serangkaian proses ilmiah seperti : pengamatan, penyelidikan, penyusunan 

hipotesis yang diikuti dengan pengajuan gagasan. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dipahamai bahwa proses 

pembelajaran ilmu pengetahuan alam selain dilakukan sisi teoritis tetapi juga 

dilakukan dengan adanya proses pengamatan yang dapat membantu siswa untuk 

meningkatkan keterampilan proses, salah satunya melalui pengamatan dan 

penentuan kesimpulan berdasarkan data hasil ujicoba. 

Keterampilan proses yang dikembangkan dalam pembelajaran ilmu 

pengetahuan alam merupakan salah satu fungsi dari mata pelajaran tersebut, hal 

ini dikarenakan proses pengamatan adalah indikator dari peningkatan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah, hal ini sesuai dengan kajian dari Depdiknas 

(2004: 2) bahwa “fungsi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam adalah 

mengembangkan keterampilan proses dan mengembangkan sikap ilmiah”, 

berdasarkan kajian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu 

pengetahuan alam merupakan mata pelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mendapatkan pengalaman langsung secara analisis dan ilmiah 

untuk mendapatkan pemahaman pembelajaran. 

Melihat pentingnya pembelajaran ilmu pengetahuan alam pada tingkat 

sekolah dasar maka dilakukan proses penelitian dalam pembelajaran ilmu 

pengetahuan alam di kelas IV SDN I Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten 

Cirebon, materi yang di observasi adalah materi mengenai sifat benda cair. Dari 

hasil observasi awal tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada 

kinerja guru, aktivitas siswa dan hasil belajar. Adapun permasalahan yang didapat 

dalam proses observasi awal tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Kinerja Guru 

a. Guru selama proses pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan interaksi dengan siswa lain dalam menemukan sifat 

benda cair. 
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b. Guru dalam proses pembelajaran hanya memberikan penjelasan materi 

pembelajaran secara verbal tanpa adanya proses pengalaman langsung serta 

ujicoba dalam menemukan sifat benda cair. 

c. Guru dalam proses pembelajaran tidak menerapkan proses pembelajaran 

ilmiah, dengan adanya proses ujicoba dengan menggunakan benda atau alat 

yang dapat digunakan sebagai bentuk pembuktian sifat benda cair. 

d. Guru tidak mengembangkan proses pembelajaran yang mengarah kepada 

proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan ilmiah tetapi hanya 

sebatas pemahaman verbal. 

2. Aktivitas Siswa 

a. Proses aktivitas siswa pada saat pembelajaran lebih terlihat pasif, hal ini 

dikarenakan siswa tidak mendapatkan ruang dan kesempatan dalam 

memahami materi pembelajaran melalui interaksi aktif dengan siswa lain. 

b. Siswa hanya diam mendengarkan materi pembelajaran, sehingga siswa tidak 

mendapatkan pengalaman langsung dalam memahami materi pembelajaran 

sifat benda cair. 

c. Siswa tidak mempunyai kesempatan dalam melakukan proses pembuktian 

atau ujicoba dalam menemukan secara mandiri konsep dari sifat benda cair, 

sehingga kemampuan siswa dalam proses pengamatan tidak tercapai. 

d. Siswa tidak aktif, kreatif dan inovatif yang disebabkan karena proses 

pembelajaran yang disajikan hanya bersifat verbal tanpa adanya proses ilmiah 

dan berpikir kritis. 

3. Hasil Belajar  

Dari permasalahan yang terjadi pada kinerja guru dan aktivitas siswa, maka 

mempengaruhi pula terhadap nilai hasil belajar siswa, pada data awal hasil belajar 

siswa terdapat delapan orang siswa yang mencapai ketuntasan dengan persentase 

ketuntasan 40%, dan untuk jumlah siswa yang belum tuntas adalah 12 orang siswa 

dengan persentase 60%. Dari perolehan jumlah dan persentase ketuntasan yang 

dicapai, maka perlu dilakukan penelitian sebagai bentuk perbaikan pembelajaran, 

Untuk lebih jelasnya mengenai paparan data hasil belajar pada data awal maka 

akan dipaparkan nilai hasil belajar siswa dalam bentuk tabel. 
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Tabel 1.1 

Data Awal Hasil Belajar Siswa 

 

No Nama Siswa Jumlah skor Nilai Akhir 
KKM : 75 

T BT 

1 Ahmad K 4 80 √  

2 Asyifa Nurul H. 3 60  √ 

3 Cici Fitria 3 60  √ 

4 Citra Maulida 4 80 √  

5 Deni Anggara 2 40  √ 

6 Fitriningsih  5 100 √  

7 Gina Ristinia  3 60  √ 

8 Gunawansyah  5 100 √  

9 Heni Elisa B. 2 40  √ 

10 Intan Nuraini 3 60  √ 

11 Junaedi  4 80 √  

12 Kiki Fadilah 2 40  √ 

13 Lisna  2 40  √ 

14 Mutia Santi  1 20  √ 

15 Nuri Santika 4 80 √  

16 Ridwan M. 2 40  √ 

17 Riski Sunarto  3 60  √ 

18 Sandi Wildan 4 80 √  

19 Tuti Malia 2 40  √ 

20 Zaenal Bahar 4 80 √  

Jumlah 8 12 

Persentase (%) 40% 60% 
 

Berdasarkan uraian pada permasalahan yang terjadi pada observasi awal, baik 

itu pada kinerja guru, aktivitas siswa dan hasil belajar, memiliki suatu 

karakteristik permasalahan yang mengarah pada satu karakteristik permasalahan 

yaitu tidak digunakannya suatu metode pembelajaran yang dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi aktif dan melakukan pengamatan 

sebagai bentuk proses pemahaman terhadap materi sifat benda cair secara mandiri 

dan lebih bermakna. 

Dari karakteristik permasalahan yang terjadi pada kegiatan pembelajaran, 

maka dilakukan suatu proses analisis terhadap karakteristik permasalahan yang 

mengacu kepada penggunaan metode pembelajaran, metode yang diajukan adalah 

metode inkuiri, hal ini dikarenakan metode inkuiri merupakan slaah satu metode 
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pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara 

kritis  dalam memahami materi pembelajaran dan menentukan sendiri jawaban 

atas permasalahan yang dikaji berdasarkan proses pengamatan. Hal ini berkaitan 

dengan pendapat dari Sanjaya (2006: 194) bahwa 

  Inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada 

proses berpikir secara kritis dan analistis untuk mencari dan menemukan 

sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan dalam proses 

pembelajaran. 
 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diambil suatu intisari bahwa 

metode inkuiri merupakan metode pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk lebih mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya melalui 

proses pengamatan dan analisis terhadap permasalahan yang disajikan, sehingga 

siswa akan lebih mandiri dalam menentukan jawaban atas pertanyaan yang 

diberikan dalam rposes pembelajaran. 

Selain digunakan sebagai bentuk metode pmeblajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, metode 

inkuiri juga berguna untuk memberikan pengetahuan baru kepada siswa yang 

dapat dimungkinkan untuk diujicoba lebih lanjut dan lebih cermat oleh siwa 

dalam pengamatan yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari 

Wena (2011: 76) bahwa 

Keunggulan dari metode inkuiri dikarenakan metode inkuiri tercipta melalui 

konfrontasi intelektual, di mana siswa dihadapkan pada suatu situasi yang 

aneh dan mereka mulai bertanya-tanya tentang hal tersebut. Dikarenakan 

tujuan akhir metode ini adalah pembentukan pengetahuan baru, maka siswa 

dihadapkan pada suatu yang memungkinkan untuk diselidiki dengan lebih 

cermat. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

dengan adanya penerapan metode pembelajaran inkuiri dalam proses 

pembelajaran maka dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk melakukan 

pengamatan yang bersifat berkelanjutan yang dapat mendukung terhadap proses 

pembelajaran aktif dan penemuan baru dalam proses pemahaman dan 

pembelajaran. 
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Berdasarkan uraian pada permasalahan yang diperoleh dari hasil observasi 

awal dan juga uraian mengenai metode pembelajaran inkuiri beserta 

keterkaitannya dengan materi sifat benda cair, maka diajukan judul penelitian 

sebagai berikut 

“Penerapan Metode Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Materi Sifat Benda Cair di Kelas IV SDN I Astana Kecamatan 

Gunung Jati Kabupaten Cirebon”. 

 

B. Perumusan dan Pemecahan Masalah 

1. Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan dan juga mengkaji 

terhadap fokus penelitian, maka ditentukan rumusan masalah, adapun rumusan 

masalah tersebut adalah sebagai berikut:  

a) Bagaimana perencanaan pembelajaran penerapan metode pembelajaran 

inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sifat benda cair di 

kelas IV SDN I Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon? 

b) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran penerapan metode pembelajaran 

inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sifat benda cair di 

kelas IV SDN I Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon? 

c) Bagaimana aktivitas siswa pada pelaksanaan pembelajaran penerapan metode 

pembelajaran inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sifat 

benda cair di kelas IV SDN I Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten 

Cirebon? 

d) Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dalam memahami materi sifat 

benda cair dengan penerapan metode inkuiri di kelas IV SDN I Astana 

Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon? 

2. Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah pada penelitian ini adalah dengan penerapan metode 

pembelajaran inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sifat 

benda cair di kelas IV SDN I Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, 

hal ini dikarenakan metode inkuiri merukan metode pembelajaran yang dapat 
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memberikan peluang bagi siswa untuk belajar secara mandiri, sehingga tidak 

hanya sebagai penerima pesan akan tetapi siswa akan berperan sebagai pencari 

dari jawaban atas permasalahan secara mandiri, dengan proses ini maka dapat 

mendukung terjadinya interaksi aktif dalam proses pembelajaran menentukan sifat 

benda cair, hal ini diperkuat dengan pendapat dari Sanjaya (2006: 194) bahwa 

Inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari 

dan menemukan, artinya metode inkuri menempatkan siswa sebagai subjek 

belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebgai 

penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka 

berperan untuk menmekan sendiri dari materi pembelajar itu sendiri. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

metode inkuiri dapat memberikan peluang bagi siswa untuk belajar mandiri dalam 

memecahkan permasalahan atau memahami materi pembelajaran, langkah-

langkah pembelajaran metode inkuiri menurut pendapat dari Sanjaya (2006: 200) 

adalah “orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan 

data, menguji hipotesis dan merumuskan kesimpulan”. Berdasarkan pendapat 

tersebut aplikasi pembelajarannya dilakukan dengan memberikan gambaran kasus 

mengenai sifat benda cair dalam kehidupan sehari-hari, menentukan kalimat 

pertanyaan sebagai bentuk dari rumusan masalah, mengumpulkan data melalui 

proses ujicoba, menguji hipotesis melalui diskusi kelas dan ujicoba dan 

merumuskan kesimpulan dengan menentukan kesimpulan dari hasil ujicoba dan 

diskusi kelas. 

Dalam proses penelitian ini memiliki target pencapaian, target proses pada 

kinerja guru tahap perencanaan dalah 100% pencapaian indikator penilaian, target 

proses pada kinerja guru tahap pelaksanaan 90% pencapaian indikator penilaian, 

target proses akitivitas siswa 90% siswa pada tafsiran baik dan target hasil belajar 

90% siswa tuntas.  

Langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan metode inkuiri terdiri 

dari tahap orientasi terhadap permasalahan yang akan dikaji, menentukan rumusan 

masalah, mengumpulkan data dan menentukan jawaban akhir sebagai bentuk 

kesimpulan hasil penelitian, hal ini diperkuat dengan pendapat dari Sanjaya 

(Maulana, 2009: 36-37) menjelaskan bahwa “langkah-langkah inkuiri adalah 
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orientasi, merumusakan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, 

menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan”. Berdasarkan pendapat tersebut 

maka dalam proses pembelajaran dengan menerapkan metode inkuiri pada materi 

menentukan sifat benda cair adalah sebagai berikut. 

Tahap orientasi dimulai dengan pengenalan terhadap materi pembelajaran, 

selanjutnya penentuan rumusan masalah yang akan dikaji dan dicari 

pemecahannya dalam proses pengamatan menentukan sifat benda cair dengan 

menggunakan kalimat tanya sebagai bentuk rumusan masalah, setelah rumusan 

masalah ditentukan, maka tahap selanjutnya adalah proses penentuan hipotesis 

yang dilakukan dengan menentukan jawaban sementara mengenai sifat benda cair. 

Tahap berikutnya adalah pengambilan data dalam proses pengamatan atau 

ujicoba, data-data yang didapatkan dalam pengamatan tersebut selanjutnya 

dijadikan sebagai data dan fakta mengenai konsep materi sifat benda cair yang 

akan digunakan sebagai bentuk penguatan hipotesis, dan hipotesis harus 

diujicobakan secara publisitas untuk menentukan kesimpulan dari proses 

pengamatan dan penemuan dalam metode inkuiri melalui diskusi kelas. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah ditentukan, maka dapat ditentukan tujuan 

penelitian sebagai bentuk jawaban pengembangan rumusan masalah, adapun 

tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perencanaan penerapan metode pembelajaran inkuiri untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sifat benda cair di kelas IV 

SDN I Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran penerapan metode 

pembelajaran inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sifat 

benda cair di kelas IV SDN I Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten 

Cirebon. 

3. Untuk mengetahui aktivitas siswa pada pelaksanaan pembelajaran penerapan 

metode pembelajaran inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 



 

9 
 

materi sifat benda cair di kelas IV SDN I Astana Kecamatan Gunung Jati 

Kabupaten Cirebon. 

4. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam memahami materi 

sifat benda cair dengan menerapkan metode pembelajaran inkuiri di kelas IV 

SDN I Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari proses penelitian dengan menerapkan metode inkuiri 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Siswa 

a. Mengembangkan kemampuan proses mengamati dan memahami unsur 

konsep pengamatan. 

b. Meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan analisis permasalahan 

yang dikaji. 

c. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan eksplorasi kemampuan 

yang dimilikinya melalui proses ujicoba. 

2. Manfaat Bagi Guru 

a. Mengembangkan kemampuan guru dalam melakukan proses perbaikan dan 

penelitian pembelajaran. 

b. Meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan konsep metode 

pembelajaran inkuiri pada proses pembelajaran. 

c. Menambah pengalaman bagi guru dalam proses penelitian. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan bagi peningkatan 

keprofesionalan tenaga pengajar. 

b. Menambah pembendaharaan metode pembelajaran khususnya dalam mata 

pelajaran ilmu pengetahuan alam. 

c. Menambah tingkat kemampuan tenaga pendidik dalam melakukan variasi 

pembelajaran. 

4. Manfaat Bagi Peneliti Lain 

a. Memberikan suatu bentuk tahapan analisis proses penelitian tindakan kelas. 
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b. Dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi dan sumber bagi proses 

penelitian yang memiliki karakteristik yang sama, yaitu dalam materi sifat 

benda cair. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Metode pembelajaran inkuiri adalah upaya mempersiapkan situasi bagi anak 

didik untuk melakukan eksperimen sendiri, mengajukan pertanyaan-

pertanyaan dan mencari sendiri jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan. 

Iskandar (Kartadinata, 2011: 113). 

2. Hasil belajar adalah suatu bentuk hasil gambaran yang dituangkan dalam 

bentuk skor maupun angka dan tingkatan dari subjek pembelajaran (Dimyati 

dan Mudjiono, 2006: 200). 

3. Benda Cair adalah salah satu bentuk dari zat yang mempunyai tingkat 

kelenturan yang tinggi dan mempuanyai bentuk yang nampak, di mana 

seluruh partikelnya tersusun dengan cukup rapat (Rianti, 2009: 1).  


