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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, dimana telah

dijelaskan dalam UUD pasal 31 ayat 1 dan 2 yaitu bahwa setiap

warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar

dan pemerintah wajib membiayainya, negara juga memprioritaskan anggaran

pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

Anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk pendidikan sangatlah

besar karena pendidikan merupakan tiang panyangga kebudayaan dan

pondasi utama untuk membangun peradaban bangsa. Target yang hendak

dicapai melalui pendidikan adalah menyiapkan generasi yang unggul dan

mampu menghadapi segala persoalan yang dihadapinya serta memiliki mental

yang kuat dan rasa percaya diri dengan tujuan dapat membentuk sumber daya

manusia yang kreatif dan berkualitas. Sesuai dengan tujuan pendidikan

nasional yang dituangkan dalam UU nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermaktabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
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mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap kreatif dan menjadi warga Negara yang
demokratis serta bertanggung jawab (Sisdiknas, 2003: 5).

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, KTSP mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial memiliki tujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai

berikut:

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan
masyarakat dan lingkungannya

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa
ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam
kehidupan sosial

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan
kemanusiaan

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan
berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal,
nasional, dan global.

Tujuan pendidikan nasional dengan tujuan KTSP Ilmu Pendidikan Sosial

memiliki kesamaan yaitu bertujuan untuk mengembangkan peseta didik yang

dapat cakap kreatif, berpikir logi dan kritis, inkuiri, memecahkan masalah,

dan keterampilan dalam kehidupan sosial serta menjadi warga Negara yang

demokratis, berakhlak mulia serta bertanggung jawab. Penanaman nilai

karekter tersebut sangat baik diterapkan sedini mungkin kepada siswa untuk

mencapai tujuan tersebut, pemilihan metode pembelajaran sangat menentukan

keberhasilan belajar siswa.

Selain memperhatikan metode yang akan diguanakan dalam pembelajaran,

hal lain yang harus memperhatikan adalah metode mengingat pemilihan

strategi yang tepat diterapkan dapat menciptakan suasana kelas yang

harmonis, menarik dan menyenangkan, sehingga dapat menimbulkan rasa

ingin tahu siswa, sehingga meningkatkan keaktifan belajar siswa. Metode
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inkuri merupakan salah satu metode pembelajaran dengan menerapakan

situasi yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses

pembelajaran. Gilstrap (dalam Supriatna dkk., 2007: 138) mengungkapkan

bahwa:

Metode inkuiri merupakan komponen dari suatu bagian praktek
pendidikan yang sering kali diterjemahkan sebagai mengajar heuristik,
yakni suatu jenis mengajar yang meliputi metode-metode yang
dirancang untuk meningkatkan rentangan keaktifan yang lebih besar,
berorientasi pada proses, mengarahkan diri sendiri, mencari sendiri, dan
refleksi yang sering muncul sebagai kegiatan belajar.

Melalui metode inkuiri guru hanya berperan sebagai fasilitator, pembimbing

dan pengarah dalam membantu siswa untuk memecahkan masalah, sehingga

dalam proses pembelajaran siswa aktif dan dapat mengembangkan

pengetahuannya.

Sesuai dengan pendapat Gilstrap, Wahab (2009: 93) adalah yang

mengemukakan penerapan metode inkuiri dalam pengajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial memberi dorongan yang kuat terhadap siswa oleh karena

siswa secara pribadi terlibat (baik fisik dan mental) dalam kegiatan belajar

mengajar. Penggunaan Metode inkuiri dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial akan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, siswa

lebih aktif, siswa dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar,

dapat mengembangkan rasa percaya diri siswa dan meningkatkan hasil belajar

siswa.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti di SD

Negeri 3 Gedung Air Kota Bandar Lampung ternyata pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial masih bersifat teacher oriented (dominasi guru). Guru
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belum menggunakan metode pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan kurang kecakapan guru dalam

pemilihan strategi, media, metode, dan alat sumber belajar dalam proses

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sehingga siswa menganggap

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial membosankan dan hanya bersifat

hafalan. Selain itu guru lebih sering menggunakan metode ceramah dalam

proses pembelajaran dan siswa merasa bosan dengan pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial yang monoton dan lebih memilih untuk mengobrol

dengan kawannya masing-masing.

Guru belum menggunakan metode belajar yang bersifat student oriented dan

guru belum menerapkan metode inkuiri yang diyakini baik untuk

meningkatkan hasil belajar anak karena dengan menggunakan metode inkuiri

anak akan menjadi aktif dalam pembelajaran dan membuat pembelajaran

menjadi berkesan sehingga dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

siswa menjadi pasif. Akibatnya hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa

rendah dilihat masih banyak yang mendapat nilai di bawah KKM. Hal ini di

tunjukan dengan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 3 Gedung Air pada

ulangan semester ganjil mata pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial tahun

pelajaran 2014/2015. Dari 33 siswa hanya ada 11 siswa atau 33% yang

mendapat nilai ≥ 65, yang berarti sudah mencapai nilai KKM (Kriteria

Ketuntasan Minimal), sedangkan 22 siswa atau 67% belum mencapai KKM

yang telah ditetapkan yaitu 65. Sementara itu rata-rata nilai kelas adalah 65.
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Tabel 1.1 Hasil Ulangan Ilmu Pengetahuan Sosial Semester Ganjil Siswa
Kelas V SD Negeri 3 Gedung Air Kota Bandar Lampung.

No. Siswa Nilai < 65 Presentase Nilai >65 Presentase
1. Laki-laki 11 33,3 5 15,2
2. Perempuan 11 33,3 6 18,2

Jumlah 22 66.6 11 33,4
Sumber: Dokumentasi nilai semester ganjil kelas V SD Negeri 3 Gedung Air

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang

“Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Inkuiri Terhadap Hasil Belajar

Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Kelas V SD Negeri 3 Gedung Air Kota

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat

diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial masih bersifat teacher oriented

(dominasi guru).

2. Guru tidak menggunakan metode belajar yang bersifat student oriented

dalam pembelajaran Ilmun Pengetahuan Sosial sehingga siswa menjadi

pasif.

3. Guru belum menggunakan metode pembelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga siswa

merasa bosan.

4. Kurang kecakapan guru dalam pemilihan strategi, media, metode, dan

alat sumber belajar dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

sehingga siswa menganggap pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

hanya bersifat hafalan.
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5. Guru lebih sering menggunakan metode ceramah dalam proses

pembelajaran sehingga siswa merasa bosan dengan pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial yang monoton dan lebih memilih untuk mengobrol

dengan kawannya masing-masing.

6. Guru belum menggunakan metode belajar yang bersifat student oriented

dan guru belum menerapkan metode inkuiri yang diyakini baik untuk

meningkatkan hasil belajar anak sehingga dalam pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial siswa menjadi pasif.

7. Hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas V SD Negeri 3

Gedung Air masih rendah dilihat ada 22 siswa (67%) yang mendapat

nilai di bawah KKM.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka masalah

dibatasi hanya pada pengaruh penerapan metode pembelajaran inkuiri

terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas V SD Negeri 3

Gedung Air Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang

dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

sebagai berikut: “Apakah terdapat pengaruh penerapan metode pembelajaran

inkuiri terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas V SD

Negeri 3 Gedung Air Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015?”.
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E. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dari permasalahan

yang di angkat adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan metode

pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial

siswa kelas V SD Negeri 3 Gedung Air Kota Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2014/2015.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

1) Sebagai karya ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan,

khususnya mengenai pengaruh penerapan metode pembelajaran

inkuiri terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa

kelas V SD Negeri 3 Gedung Air Kota Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2014/2015.

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk

kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

b. Secara Praktis

1) Bagi sekolah memberikan informasi dan sumbangan pemikiran

dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran

Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah.

2) Bagi Guru memberikan wawasan dalam penerapan metode

inkuiri dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.
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3) Bagi siswa memberikan pengalaman belajar menggunakan

metode inkuiri dan mengembangkan kemampuan siswa.


