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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Guru merupakan sosok yang berperan penting dalam pembelajaran di 

kelas, guru yang ideal tidak hanya pintar dalam hal menyampaikan materi 

namun juga mampu mendidik siswa agar memiliki akhlak yang baik. Siswa 

harus memiliki akhlak yang baik, akhlak yang baik tidak hanya ditunjukan 

kepada manusia saja namun juga terhadap makhluk hidup lainnya seperti 

hewan dan tumbuhan. Akhlak yang baik terhadap alam ditunjukan dengan 

cara menjaga alam atau lingkungan sekitar, tidak merusak dan 

memanfaatkannya dengan bijak.  

Peduli lingkungan merupakan sikap atau perbuatan yang selalu 

berusaha menjaga lingkungan. Lingkungan sangat besar pengaruhnya 

terhadap keberlangsungan hidup manusia, oleh karena itu wawasan tentang 

lingkungan harus diberikan sejak kecil agar siswa menjadi terbiasa berperan 

aktif menjaga kelestarian lingkungan serta dapat memahami dampak negatif 

dan positif berkaitan dengan lingkungan.  

Perilaku manusia sangat mempengaruhi lingkungan alam sekitar. 

Lingkungan yang rusak akan memberikan dampak yang buruk bagi manusia, 

sedangkan jika lingkungan dijaga dan dilestarikan dengan baik maka akan 

memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Manusia 

seharusnya menjaga dan dapat berupaya mencegah terjadinya kerusakan 
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lingkungan, karena pada dasarnya tugas manusia sebagai khalifah di bumi 

salah satunya adalah menjaga alam dengan tidak merusak lingkungan. 

Pentingnya menjaga lingkungan belum seluruhnya tertanam pada diri 

setiap individu, seperti pada siswa di SD Negeri 1 Cikidang. Berdasarkan 

hasil observasi, diketahui bahwa banyak siswa yang masih membuang 

sampah sembarangan, beberapa dari siswa bahkan membuang sampah tidak 

pada tempatnya, seperti di kolong meja dan pot bunga. Sekolah telah 

menyediakan tempat sampah di depan kelas, bahkan tempat sampah tersebut 

sudah dipisahkan untuk sampah organik dan anorganik, namunsiswa tidak 

menempatkan jenis sampah pada tempat sampah yang semestinya. Siswa 

masih terbiasa membuang sampah sembarangan dikarenakan tidak adanya 

sanksi tegas yang diberikan oleh sekolah atau guru jika membuang sampah 

sembarangan 

SD Negeri 1 Cikidang sebenarnya telah rutin mengadakan kegiatan 

kebersihan setiap satu minggu sekali selain kegiatan piket di kelas. Kegiatan 

tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap peduli lingkungan kepada 

siswa, tetapi kegiatan itu belum cukup karena pada kenyataannya masih 

banyak siswa yang kurang peduli terhadap lingkungan, seperti membuang 

sampah sembarangan.Sikap peduli lingkungan merupakan salah satu nilai 

karakter bangsa yang dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia. 

Sikap peduli lingkungan dapat ditanamkan melalui kurikulum 

pembelajaran dengan cara menerapkan dalam mata pelajaran yang cocok 

dengan nilai-nilai tersebut, misalnya nilai demokrasi dan patriotisme 
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diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan sedangkan nilai menghargai 

alam diajarkan dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA yang didapat 

siswa di SD diharapkan membantu siswa dalam memahami diri sendiri dan 

alam sekitar. Pembelajaran IPA menerangkan pada pemberian pengalaman 

secara langsung kepada siswa agar siswa dapat memahami alam sekitar 

secara lebih mendalam, sehingga melalui pembelajaran IPA diharapkan sikap 

peduli lingkungan dapat ditanamkan dengan baik pada diri siswa. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SD Negeri 1 Cikidang. 

Pada tahun ajaran sebelumnya yaitu tahun pelajaran 2015/2016, dengan 

jumlah 16 siswa terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan, 

diketahui hasil ulangan harian pada materi perubahan lingkungan 

menunjukkan nilai rata-rata 64 dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

sebesar 68. Siswa yang mendapat nilai di bawah KKM sebanyak 13 siswa 

(81,25%) dengan nilai terendah 35, sedangkan siswa yang mendapat nilai di 

atas KKM sebanyak 3 siswa (18,75%) dengan nilai tertinggi 90.  

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas IV SD Negeri 1 Cikidang, 

rendahnya nilai siswa dikarenakan kurangnya pemahaman yang menyeluruh 

oleh siswa terhadap materi tersebut, serta masih pasifnya sebagian siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa enggan bertanya meskipun 

masih belum paham dengan materi yang disampaikan, kurangnya media yang 

menunjang proses pembelajaran juga merupakan salah satu penyebabkan 

siswa merasa jenuh dan bosan serta kesulitan dalam memahami materi yang 
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disampaikan oleh guru karena siswa harus berfikir abstrak dalam memahami 

materi tersebut. 

Rendahnya prestasi belajar siswa dapat dijadikan motivasi bagi guru 

untuk dapat melakukan evaluasi dan perbaikan mengenai pembelajaran yang 

telah dilakukan. Guru dapat melakukan berbagai cara untuk melakukan 

evaluasi dan perbaikan, misalnya dengan menggunakan berbagai model 

pembelajaran yang bervariasi, banyak model pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran dapat dikatakan 

berhasil jika mampu mengantarkan siswa mencapai tujuan pembelajaran.  

Berdasarkan ulasan masalah di atas peneliti bersama guru kelas 

berusaha mencari solusi yang tepat. Pemilihan model dipilih secara tepat 

dengan memperhatikan materi agar dapat meningkatkan sikap peduli 

lingkungan serta prestasi belajar siswa. Peneliti dan guru kelas sepakat 

memilih model inkuiri terbimbing sebagai pemecahan masalah. Model 

pembelajaran inkuiri atau dapat disebut model pembelajaran penemuan, 

dalam prosesnya siswa diberi permasalahan dan kemudian diminta untuk 

mencari jawaban sementara untuk kemudian dikaji kebenarannya.   

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitria 

Wulandari (2016)di SDN Keper Krembung dengan judul Penerapan Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

Siswa Sekolah Dasar. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 7,28 (10,72%) 

dengan peningkatan ketuntasan belajar sebesar 22,23%. Mengacu pada 
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penelitian tersebut diharapkan dengan menerapkan model inkuiri terbimbing, 

siswa dapat lebih aktif di kelas untuk menemukan sesuatu yang baru untuk 

dipelajari sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh pada prestasi belajar 

siswa.  

Mempertimbangkan berbagai permasalahan di atas, maka perlu 

diadakanpenelitian untuk menerapkan model inkuiri terbimbing tersebut. 

Diadakan penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi tenaga 

pendidik atau peneliti lain untuk menerapkan berbagai teknik maupun strategi 

dalam pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. 

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Upaya 

Meningkatkan Sikap Peduli Lingkungan dan Prestasi Belajar IPA Materi 

Perubahan Lingkungan Melalui Model Inkuiri Terbimbing di Kelas IV SD 

Negeri 1 Cikidang. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan pokok sehingga diadakannya Penelitian Tindakan Kelas 

adalah: 

1. Bagaimana penerapan model inkuiri terbimbing dapat meningkatkan sikap 

peduli lingkungan pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 1 Cikidang?  

2. Bagaimana penerapan model inkuiri terbimbing dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 1 Cikidang? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan prestasi belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 1 

Cikidang. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian tidakan kelas ini adalah: 

a. Meningkatkan sikap peduli lingkungan siswa pada materi perubahan 

lingkungan melalui model Inkuiri Terbimbing di kelas IV SD Negeri 1 

Cikidang. 

b. Meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi perubahan 

lingkungan melalui metode Inkuiri terbimbing di kelas IV SD Negeri 

1 Cikidang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Secara umum hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan teori 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) materi perubahan lingkungan khususnya meningkatkan sikap 

peduli lingkungan dan prestasi belajar melalui model inkuiri terbimbing. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Mendapatkan pengalaman secara langsung dalam menerapkan 

model Inkuiri Terbimbing pada proses pembelajaran. 
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2) Menjadi bekal bagi calon guru agar siap terjun ke sekolah. 

b. Bagi Siswa 

1) Lebih termotivasi dalam belajar mata pelajaran IPA 

2) Dapat belajar secara aktif dan kreatif dalam menerima 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

3) Dapat meningkatkan sikap peduli lingkungan melalui materi 

perubahan lingkungan. 

4) Dapat meningkatkan potensi intelektual siswa melalui model 

inkuiri terbimbing. 

c. Bagi Guru 

1) Dapat menjadi acuan dalam penerapakan model untuk 

meningkatkan motivasi siswa pada mata pelajaran IPA. 

2) Untuk meningkatkan profesionalisme guru. 

d. Bagi Sekolah 

1) Meningkatnya kualitas pembelajaran akan mempengaruhi 

meningkatnya kualitas sekolah dan menjadi pendorong sekolah 

untuk selalu mengadakan pembaharuan proses pembelajaran ke 

arah yang lebih baik. 

2) Tumbuhnya iklim pembelajaran yang kondusif. 
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