
 1

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap kegiatan proses pendidikan diarahkan kepada tercapainya 

pribadi-pribadi yang berkembang secara optimal sesuai dengan potensi 

masing-masing. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka kegiatan pendidikan 

hendaknya bersifat menyeluruh dan tidak hanya berupa kegiatan intruksional 

(pengajaran). Akan tetapi meliputi kegiatan yang menjamin bahwa setiap anak 

didik secara pribadi mendapat layanan sehingga dapat menjadi pribadi yang 

optimal. 

Keberhasilan pembelajaran merupakan dambaan dari seorang guru. 

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Namun tidaklah mudah seorang guru untuk selalu mencapai tujuan 

pembelajaran tanpa diimbangi dengan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. 

Dengan pembelajaran yang menggunakan pendekatan yang inovatif tersebut 

diharapkan anak tidak menjadi bosan, siswa aktif dan kreatif serta tujuan 

pembelajaranpun tercapai. Mengingat pentingnya peranan IPA dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan perkembangan IPTEK dan 

perkembangan industri, peran IPA tak dapat disangkal lagi setiap siswa 

dituntut mampu menguasai IPA merupakan suatu pelajaran yang sangat 

penting IPA diajarkan pada pembelajaran sekolah dasar. 
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Dalam proses pembelajaran IPA di SD Negeri 04 Bantarbolang 

Kecamatan Bantarbolang kabupaten Pemalang sering ditemui berbagai 

permasalahan yang cukup kompleks. Menghadapi anak didik, guru seharusnya 

mengetahui karakteristik masing-masing anak. Begitu juga dalam proses 

pembelajaran, guru seharusnya memahami bahwa masing-masing bidang studi 

memiliki karakteristik tersendiri sehingga metode atau pendekatan yang 

digunakan sesuai dengan bidang studi tersebut agar pembelajaran dapat 

berhasil sesuai tujuan. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, ternyata 

guru kelas V di SD Negeri 04 Bantarbolang dalam mengajar cenderung 

bersifat informatif atau hanya transfer ilmu pengetahuan dari guru ke siswa 

sehingga siswa belum terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Padahal 

untuk pembelajaran IPA memerlukan metode yang cocok dengan 

pembelajaran tersebut. Untuk itu, tinggal gurulah yang harus pandai dalam 

memilih strategi pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V di SD Negeri 04 

Bantarbolang diperoleh data bahwa nilai untuk materi tentang gaya selalu 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai ulangan harian untuk tahun ajaran 

2009/2010, nilai rata-rata siswa kelas V pada materi tentang gaya yaitu 50.60 

dengan hanya 10 siswa saja dari 50 / 20% siswa kelas V yang tuntas belajar. 

Dari hasil wawancara lebih lanjut disimpulkan bahwa perolehan nilai 

tersebut disebabkan karena guru belum menemukan metode dan pendekatan 

yang tepat. Selama ini guru lebih sering menggunakan ceramah sebagai 
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metode mengajar, media yang digunakan oleh guru kurang bervariasi, guru 

kurang memberikan contoh yang nyata kepada siswa, bahkan lebih sering 

menggambar di papan tulis untuk memvisualisasikan materi yang diajarkan. 

Guru hanya memberikan informasi dan mengharapkan siswa untuk menghafal 

dan mengingatnya. Jadi dalam pembelajaran terpusat pada guru sehingga 

menjadi kurang bermakna bagi siswa. Bahkan jika anak merasa belum 

memahami konsep yang diberikan oleh guru anak tidak berani bertanya, anak 

memilih diam karena takut disuruh mencoba. 

Berkaitan dengan itu dalam pembelajaran perlu metode yang mendorong siswa 

untuk belajar menemukan konsep. Menurut Hamalik (Lestari, 2005:2) pengajaran 

yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau 

melakukan aktivitas sendiri. Siswa belajar sambil bekerja. Dengan bekerja mereka 

memperoleh pengetahuan, pemahaman dan aspek-aspek tingkah laku lainnya. Metode 

inkuiri dapat dijadikan salah satu alternatif untuk meningkatkan keaktifan dan 

prestasi belajar siswa sehingga pembelajaran yang berlangsung menjadi lebih 

bermakna.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut di 

atas, maka rumusan masalah dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Apakah  metode inkuiri dapat meningkatkan keaktifan belajar  siswa 

kelas V SD Negeri 04 Bantarbolang pada pelajaran IPA materi gaya? 

b. Apakah  metode inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar  siswa 

kelas V SD Negeri 04 Bantarbolang pada pelajaran IPA materi gaya? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian  ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas V dalam pelajaran IPA 

pada materi gaya  mengggunakan metode inkuiri. 

2. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V dalam pelajaran IPA 

pada materi gaya dengan mengggunakan metode inkuiri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini dapat memberi manfaat: 

1. Manfaat bagi guru : 

a. Dapat memberikan proses belajar yang bermakna bagi siswa. 

b. Dapat menggunakan metode Inkuiri dalam pembelajaran IPA. 

c. Dapat meningkatkan profesionalisme guru. 

d. Dapat digunakan untuk berbagi pengalaman dengan guru lain. 

2. Manfaat bagi siswa : 

a. Dapat meningkatkan pemahaman terhadap gaya mempengaruhi benda. 

b. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

c. Dapat memotivasi siswa untuk belajar IPA. 
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3. Manfaat bagi sekolah:   

a. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada ulangan umum 

semester II mata pelajaran IPA di SD Negeri 04 Bantarbolang. 

b. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas V SD Negeri 

04 Bantarbolang tahun 2010/2011. 

c. Untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran IPA di 

kelas V SD Negeri 04 Bantarbolang tahun 2010/2011. 
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