
 

 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN                                                 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan suatu proses. Artinya anak harus melakukan aktivitas yang 

terarah secara berkelanjutan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Jika anak tidak 

belajar, maka pendidikan tidak akan mendapat hasil yang diharapkan. Itulah 

sebabnya mengapa pendidikan  didalam UU No. 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 

disebutkan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Menurut  Dalyono (2005:88) bahwa anak usia 7 sampai dengan 12 tahun 

merupakan tahapan intelektual, yaitu fungsi-fungsi ingatan imajinasi dan pikiran 

anak mulai berkembang dan mampu berfikir kreatif. Selain itu menyatakan bahwa 

usia 2 sampai dengan 12 tahun disebut sebagai masa perkembangan anak-anak, 

yaitu mulai dengan perkembangannya fungsi-fungsi indera anak untuk 

mengadakan pengamatan.  
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Berdasarkan Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi tujuan 

pembelajaran  IPA  di SD adalah menjadi wahana siswa untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.    

Proses pembelajaran menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat 

membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang 

alam sekitar. Proses pembelajaran yang dilakukan, disesuaikan dengan tahap 

perkembangan kejiwaan anak.  

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada pembelajaran IPA di kelas 

V SDS Sejahtera III Sindangsari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan, diketahui belum menerapkan metode pembelajaran yang 

bervariasi dalam penyampaiannya. Guru hanya menggunakan buku pegangan 

yang ada di sekolah, guru kurang memotivasi kegiatan belajar siswa dan masih 

cenderung menggunakan metode ceramah, selain itu guru juga belum 

menggunakan alat peraga sebagai alat bantu pembelajaran. Siswa juga kurang 

dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa asyik dengan kegiatan 

sendiri. Selain itu siswa juga banyak mengobrol, ada yang malas mengerjakan 

tugas yang diberikan, bahkan ada juga yang sering mengganggu teman dalam 

pelajaran. Penelusuran dokumen hasil belajar diperoleh data dari 20 orang siswa 

hanya 10 orang (50%) yang telah tuntas belajar dengan KKM 60. Dari data 

terlihat hasil belajar IPA rendah sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan 

pembelajaran. 
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Atas dasar hal tersebut kegiatan belajar mengajar di sekolah diperlukan adanya 

suatu tindakan pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Salah 

satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah metode 

pembelajaran yang sesuai. Adapun metode yang akan digunakan adalah metode 

inkuiri.  

Menurut Sudjana (2008: 155) salah satu kelebihan metode inkuiri adalah siswa 

aktif dalam kegiatan belajar, sebab ia mampu berfikir dan menggunakan 

kemampuan untuk hasil akhir. Sehubungan dengan paparan diatas akan dilakukan 

perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas  dengan judul upaya 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar melalui metode inkuiri pada 

pembelajaran IPA di SD Sejahtera III Sindangsari Kecamatan Tanjng Bintang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah    

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Rendahnya aktivitas belajar siswa 

2. Rendahnya hasil belajar siswa  

3. Guru kurang memotivasi belajar siswa 

4. Pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru 

5. Guru tidak/jarang menggunakan alat peraga dalam pembelajaran 

6. Guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga anak banyak 

mengobrol 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah pada 

penelitian ini adalah   

1. Bagaimanakah meningkatkan  aktivitas belajar siswa melalui metode 

inkuiri pada pembelajaran IPA kelas V SDS Sejahtera III Sindangsari 

Kecamatan Tanjung Bintang? 

2. Bagaimanakah meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode inkuiri 

pada pembelajaran IPA kelas V SDS Sejahtera III Sindangsari Kecamatan 

Tanjung Bintang? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian adalah: 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui metode inkuiri pada 

pembelajaran IPA kelas V SDS Sejahtera III Sindangsari Kecamatan 

Tanjung Bintang. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode inkuiri pada 

pembelajaran IPA kelas V SDS Sejahtera III Sindangsari Kecamatan 

Tanjung Bintang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dampak dari penelitian yang dilakuka ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar IPA. 

2. Bagi guru dapat meningkatkan profesionalitas. 

3. Sekolah dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah dengan menggunakan metode inkuiri.  


