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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pendidikan merupakan lembaga sosial yang berfungsi untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan amanat masyarakat yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Pemerintah 

Indonesia menerapkan pendidikan dasar 9 tahun, hal ini dilakukan pemerintah 

untuk meningkatkan pendidikan, dan memberikan kesempatan kepada semua 

lapisan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. 

Dalam kurikulum pendidikan dasar terdapat berbagai macam mata pelajaran, 

baik mata pelajaran wajib maupun muatan lokal yang bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan potensi daerah setempat. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah salah satu mata 

pelajaran wajib di sekolah dasar. Mata pelajaran IPA berfungsi sebagai alat, 

pola pikir, dan ilmu atau pengetahuan. Mata Pelajaran IPA mempelajari 

tentang ilmu yang berkaitan dengan alam, baik tentang gejala alam maupun 

peristiwa-peristiwa alam di lingkungan sekitar. Dengan menguasai IPA anak 

akan mampu berpikir secara logis, rasional, kritis, cermat, efektif, dan efisien. 

Tujuan pendidikan IPA di SD menurut Permendiknas no. 22 Tahun 2006 

adalah a) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan YME 

berdasarkan keberadaan, keindahan alam dan keteraturan alam ciptaanNya,  
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b) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, c) 

mengembangkan rasa ingin tau, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat, d) mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan, e) meningkatkan 

kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan 

lingkungan alam, f) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dari 

segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan g) memperoleh 

bekal pengetahuan, konsep, dan ketrampilan IPA sebagai dasar untuk 

melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.   

Dalam mengikuti pelajaran IPA, minat dan kemampuan siswa kelas V SDN 3 

Parerejo berbeda-beda, sehingga dapat berpengaruh pada pemahaman setiap 

siswa. Hal ini dapat menyebabkan aktivitas belajar IPA tiap-tiap siswa juga 

beragam. Mata pelajaran IPA juga kurang menarik siswa, karena banyak 

siswa menganggap bahwa materi mata pelajaran IPA banyak sekali 

hafalannya, dan susah. Di samping itu, guru kadang masih menerapkan 

sistem pembelajaran yang konvensional. Guru menerangkan materi, dan 

siswa hanya disuruh mendengarkan, mencatat, kemudian diberi soal latihan. 

Siswa tidak diberi kesempatan untuk bertanya, berpendapat, maupun 

bereksperimen. Dengan demikian, banyak aktivitas belajar IPA siswa yang 

masih belum memuaskan. Nilai mata pelajaran mereka masih cenderung 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pembelajaran mata pelajaran IPA 

semester genap Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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Berdasarkan penelusuran distribusi hasil belajar pada nilai ulangan harian 

IPA sebelumnya pada semester gasal, diketahui siswa yang telah tuntas 

belajar baru mencapai 33,33 %, sedangkan selebihnya sebanyak 66,67 % 

belum tuntas. Standar minimal nilai ketuntasan SDN 3 Parerejo adalah ≥65.   

Data hasil belajar siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Distribusi Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran IPA Semester Gasal 

TP 2012/2013 

 

No. Nilai  Frekuensi ∑ % Keterangan 

1. 45 1 45 5,56 Belum Tuntas 

2. 50 3 150 16,67 Belum Tuntas 

3. 55 4 220 22,22 Belum Tuntas 

4. 60 4 240 22,22 Belum Tuntas 

5. 65 - - - - 

6. 70 - - - - 

7. 75 3 225 16,67 Tuntas 

8. 80 2 160 11,1 Tuntas 

9. 85 1 85 5,56 Tuntas 

Jumlah 18 1125 100  

Rerata 62,5 

 

Berdasarkan tabel  1 di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa masih 

rendah. Nilai rerata yang diperoleh sebesar 62,5. Nilai ini masih berada di 

bawah KKM. Hal ini diduga karena proses pembelajaran yang belum 

menggunakan metode yang bervariasi. Metode penyampaian materi oleh guru 

kurang tepat, dan sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran juga kurang 

aktif. Siswa masih banyak yang berbicara sendiri dengan temannya dan 

bersikap kurang serius dalam mendengarkan materi. Oleh karena itu dalam 
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pembelajarannya dibutuhkan suatu metode yang bervariasi, yang dapat 

meningkatkan gairah belajar dan juga dapat menggali pengetahuan siswa 

seperti metode pembelajaran inkuiri.   

Dalam metode inkuiri, siswa dituntut untuk dapat bereksperimen, dapat 

bekerja sama dengan siswa lain. Siswa dapat bertukar pikiran dan 

mengeluarkan pendapatnya. Guru berperan sebagai mediator dan sumber 

informasi siswa. 

Penggunaan metode inkuiri pada pembelajaran ini agar siswa dapat lebih 

mengeksplor kemampuan dan pengetahuaanya dalam memahami hubungan 

tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan 

siswa dapat mengenal, mengerti, menunjukkan, dan membedakan sifat-sifat 

cahaya. 

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang dirumuskan dengan judul : “Peningkatan aktivitas belajar IPA 

melalui metode inkuiri pada siswa kelas V SDN 3 Parerejo Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu”. 

B. Identifikasi Masalah 

 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan beberapa 

identifikasi masalah, antara lain : 

a. Aktivitas belajar IPA siswa yang masih rendah. 

b. Hasil belajar siswa yang belum memuaskan, dan belum memenuhi KKM. 
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c. Kurangnya minat siswa pada mata pelajaran IPA, karena materi 

pembelajaran IPA dianggap terlalu banyak hafalan dan susah. 

d. Metode pembelajaran yang konvensional (ceramah). Guru menerangkan 

materi, siswa hanya mendengarkan saja, sehingga siswa akan cepat bosan 

dan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran IPA. 

C. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah penelitian 

tersebut maka rumusan masalah penelitian yaitu:  

1. Bagaimanakah metode inkuiri dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA 

pada siswa kelas V SDN 3 Parerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu? 

2. Bagaimanakah metode inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada 

siswa kelas V SDN 3 Parerejo kecamatan Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu? 

D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA kelas V dengan 

menggunakan metode inkuiri. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa dalan pembelajaran IPA kelas V 

dengan menggunakan metode inkuiri. 

E. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan yang bermanfaat bagi : 
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1. Siswa, agar lebih termotivasi dalam belajar IPA dan lebih menyukai mata 

pelajaran IPA sehingga aktivitas dalam mata pelajaran IPA meningkat. 

2. Guru kelas  

a. Sebagai pendorong untuk mengembangkan pembelajaran IPA sebagai 

suatu alternatif menarik dalam mengembangkan ketiga ranah 

pendidikan siswa, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

b. Membantu mereka untuk melaksanakan kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran secara efektif dan efisien.  

3. Sekolah, sebagai lembaga yang mengelola pendidikan sekolah dasar dapat 

memfasilitasi dan bekerja sama dengan guru dalam mengembangkan 

pendidikan untuk siswa sehingga dapat meningkatkan mutu 

pendidikannya. 

4. Peneliti, menambah pengalaman untuk perbaikan pembelajaran tentang 

metode pembelajaran inkuiri. 

 


