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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam kehidupan manusia 

yang mencakup dua macam yaitu pendidikan formal dan pendidikan  

non-formal. Masyarakat mengenal pendidikan melalui jenjang pendidikan 

formal yaitu sekolah. Pendidikan di sekolah tidak hanya mengajarkan tentang 

ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengembangan bakat, tetapi juga 

mempengaruhi perilaku, sikap dan nilai yang ada di masyarakat. Interaksi 

antara guru dan siswa sangat mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah.  

 Pelaksanaan proses pembelajaran, guru dituntut dapat menyampaikan 

materi pelajaran kepada siswa dengan baik sesuai tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik ketika guru dapat memilih metode 

dan media pembelajaran yang tepat. Guru sekolah dasar khususnya dituntut 

dapat menyampaikan berbagai mata pelajaran, salah satunya mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).   

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran yang berkaitan 

dengan fenomena alam dan dapat dibuktikan melalui percobaan guna 

mengetahui masalah-masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari. Selama ini 

terkesan bahwa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam merupakan mata 

pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian siswa. Susanto (2013: 165) 

menjelaskan bahwa “pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang selama ini 
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dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik, mulai dari jenjang sekolah 

dasar sampai sekolah menengah”. Kesulitan tersebut dikarenakan selama ini 

guru mengajarkan materi hanya menggunakan metode ceramah dan tidak 

berbantu media pembelajaran, sehingga belum menunjukan kegiatan 

pembelajaran yang aktif dan kreatif dalam melibatkan siswa yang berdampak 

pada prestasi belajar siswa yang menurun. 

Prestasi belajar merupakan hasil usaha dalam proses pembelajaran secara 

individu maupun kelompok yang meliputi ranah psikologi, menambah 

pengalaman dan berpengaruh pada daya pikir intelektualitas siswa. Prestasi 

belajar erat kaitanya dengan sebuah pemahaman konseptual bagi siswa tentang 

fenomena yang dilihat serta diketahuinya dan dijadikan stimulus dalam 

bertindak. Pemahaman konseptual siswa tentang fenomena yang dilihat dan 

diketahuinya dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam bertindak dan 

mengambil keputusan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan aktivitas tersebut siswa dapat berfikir dan mengungkapkan 

pengetahuannya secara kritis. 

Berfikir kritis adalah suatu kegiatan mengungkapkan ide atau gagasan 

berfikir dalam diri seseorang untuk mempertimbangkan keputusan yang masuk 

akal terhadap berbagai sumber informasi yang berhubungan dengan konsep, 

atau masalah yang dipaparkan sehingga memunculkan pemikiran yang reflektif 

dan evaluatif. Katergori siswa dapat dikatakan berfiikir kritis yaitu mampu 

memberikan penjelasan secara sederhana, membangun keterampilan dasar, dan 

menyimpulkan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar dapat 
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meningkatkan daya pikir kritis siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara 

salah satunya yaitu penggunaan media dan model pembelajaran yang tepat.  

Hasil observasi di MIM Pandansari Kecamatan Ajibarang Kabupaten 

Banyumas. Peneliti menemukan beberapa hal terkait proses pembelajaran IPA 

yang dilaksanakan di kelas V, seperti guru belum menggunakan media 

pembelajaran dan hanya menggunakan metode ceramah. Metode tersebut 

menjadikan minat dan perhatian siswa terhadap proses pembelajaran bersifat 

pasif. Hal tersebut dapat diamati seperti siswa tidak berani mengungkapkan 

pendapatnya di depan teman sekelas, ketika guru memberikan pertanyaan 

untuk memancing siswa supaya aktif akan tetapi siswa tetap pasif, dan terdapat 

beberapa siswa yang bermain sendiri ketika pembelajaran IPA berlangsung. 

Berdasarkan hasil wawancara, guru kelas V menyatakan bahwa prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA menurun. Dibuktikan dengan nilai 

ulangan harian mata pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya yang belum 

mencapai KKM 75 sejumlah 7 siswa dari 22 siswa. Guru menjelaskan bahwa 

ketika proses pembelajaran IPA berlangsung terdapat beberapa siswa yang 

kesulitan dalam memahami materi. 

Berdasarkan kondisi tersebut, guru dan peneliti tergerak dan sepakat 

untuk melakukan PTK menggunakan model pembelajaran inquiri dengan 

berbantu media periskop untuk meningkatkan prestasi belajar dan berfikir kritis 

siswa kelas V MIM Pandansari. Model pembelajar inquiri menurut peneliti 

dapat meningkatkan prestasi belajar dan berfikir kritis siswa, karena model 

tersebut berbasis pemecahan masalah dengan cara berfikir kritis, analisis dan 

Peningkatan Prestasi Belajar…, Azhar Umara Ardi, FKIP, UMP, 2017



4 

 

 
 

ilmiah dalam menentukan kesimpulan dengan didukung data atau kenyataan. 

Model pembelajaran inquiri sangat tepat diterapkan di kelas tinggi, sedangkan 

media periskop digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan pemahaman 

siswa dalam menyampaikan pendapat sesuai materi pembelajaran. Penelitian 

ini menjadi sangat perlu dilakukan agar memberikan solusi yang tepat kepada 

sekolah sebagai pengguna pendidikan sehingga dapat tercapai pembelajaran 

yang berkualitas. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana peningkatan prestasi belajar dan berfikir kritis 

siswa mata pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya menggunakan model 

pembelajaran inquiri berbantu media periskopkelas V di MIM Pandansari?. 

Rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan menjadi pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah model pembelajaran inquiri berbantu media periskop dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V MIM Pandansari mata 

pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya? 

2. Apakah model pembelajaran inquiri berbantu media periskop dapat 

meningkatkan keterampilan berfikir kritis siswa kelas V MIM Pandansari 

mata pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian adalah meningkatkan prestasi belajar dan 

berfikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA pada jenjang sekolah dasar 

sehingga dapat tercapai pembelajaran yang berkualitas, baik bagi guru 

maupun siswa dikemudian hari. 

2. Tujuan khusus 

Secara khusus penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan 

tujuan untuk, meningkatkan prestasi belajar dan berfikir kritis siswa pada 

mata pelajaran IPA melalui model pembelajaran inquiri dengan berbantu 

media periskop pada proses pembelajaran di kelas V MIM Pandansari. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Bahan alternatif untuk meningkatkan prestasi belajar dan berfikir 

kritis dalam pembelajran IPA materi sifat-sifat cahaya di kelas V MIM 

Pandansari. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Manfaat penelitian tindakan kelas melalui model pembelajaran 

inquiri berbantu media periskop dapat meningkatkan prestasi belajar 

dan berfikir kritis pada mata pelajaran IPA kelas V MIM Pandansari. 
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b. Manfaat bagi guru 

Manfaat penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan prestasi 

belajar dan berfikir kritis mata pelajaran IPA melalui model 

pembelajaran inquiri berbantu media periskop di kelas V MIM 

Pandansari bagi guru, antara lain: 

1) Menambah pengetahuan guru dalam usaha peningkatan prestasi 

belajar di sekolah dasar dan peningkatkan berfikir kritis siswa 

untuk mata pelajaran IPA. 

2) Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang teori dan 

langkah-langkah penggunaan media dalam proses pembelajaran 

inquiri sehingga dapat diterapkan oleh guru di kemudian hari. 

3) Memancing stimulus guru agar dapat menggali informasi dan 

menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif yang 

sesuai dengan karakteristik siswa, materi pembelajaran, dan 

kebutuhan kelas di sekolah dasar/MIM. 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah dan meningkatkan output siswa yang lebih 

berkualitas. 

d. Manfaat Bagi Peneliti 

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai 

proses penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan.  
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