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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses Inquiri. Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Siswa membutuhkan penilaian dari pekerjaannya dan berpikir tentang apa 

yang dapat dilakukan dengan baik dan materi pelajaran mana yang masih 

memerlukan bantuan. Guru memiliki catatan observasi siswa selama periode 

refleksi diri untuk membantu penetapan tujuan dan memotivasi mereka untuk 

melakukan pertemuan setiap pencapaian tujuan, agar siswa tidak selamanya pasif. 

Dengan adanya praktik penilaian diri, siswa mampu menilai secara sadar, mampu 

menerapkan kebutuhan dan gaya belajarnya pada materi pelajaran yang baru. 

Siswa menjadi partisipan yang lebih aktif dalam penilaian proses, maka mereka 

akan memulai kekuatan dan sikapnya, menganalisis perkembangannya dalam 

suatu materi pelajaran khusus dan merancang tujuan belajar (Depdiknas, 2003: 

430). Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar 
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secara ilmiah. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi 

kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak 

berdampak buruk terhadap lingkungan. 

Di dalam tujuan, hasil belajar siswa merupakan hasil dimana siswa mampu 

mendemonstrasikan pembelajarannya dan mampu melibatkan dan menilai dirinya 

sendiri sejauh mana pencapaian hasil belajar tersebut telah berhasil secara 

maksimal (Depdiknas, 2003: 430). Realitas menunjukkan selama pembelajaran 

berlangsung siswa tidak diberi kesempatan yang cukup untuk merenungkan, 

sehingga siswa tidak pernah mengajukan protes atau bertanya kepada guru. 

Diskusi kelas jarang dilaksanakan secara interaktif dan alat peraga jarang 

digunakan, padahal alat peraga dapat membantu siswa memahami materi yang 

terdapat pada IPA yang umumnya bersifat riil, sehingga diperlukan suatu 

pemahaman terhadap pembelajaran dalam pendidikan IPA dimana siswa ikut aktif 

dalam pembelajaran sehingga bukan hanya guru yang aktif.  

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia keaktifan berasal dari kata aktif 

yang berarti giat, bekerja, berusaha. Keaktifan sendiri memiliki arti 

kegiatan/kesibukan (Moelyono, 1988: 9). Menurut pendapat Asmani (2012: 60), 

Aktif adalah dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana 

sedemikian rupa, sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan dan 

mengemukakan gagasan. Deirich (dalam Sardiman, 2001: 99) menyatakan bahwa 

indikator keaktifan belajar siswa berdasarkan jenis aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran yaitu sebagai berikut: (1) Keaktifan siswa dalam bertanya, (2) 
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Keaktifan dalam mencatat, (3) Keaktifan siswa dalam memperhatikan penjelasan 

guru, (4) Keaktifan Siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 

(percobaan), (5) Keaktifan siswa dalam interaksi kegiatan belajar. Dalam proses 

pembelajaran dapat dinyatakan berhasil apabila  seluruhnya atau setidak-tidaknya 

sebagian peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental, maupun social 

sekurang – kurangnya minimal 80% dari jumlah siswa yang ada. 

Namun pada kenyataannya, Pembelajaran IPA yang terjadi di SD Negeri 

Potronayan belum sejalan dengan hal tersebut. Ini terlihat dari pengamatan yang 

dilakukan peneliti di kelas V SD Negeri 2 Potronayan. Siswa kurang aktif dalam 

mengikuti pembelajaran IPA. Ini disebabkan karena guru masih menggunakan 

pembelajaran konvensional yang bersifat satu arah, cenderung membosankan. 

Kegiatan pembelajaran masih didominasi guru. Siswa sebagai obyek bukan 

subyek bahkan guru cenderung membatasi partisipasi dan kreatifitas siswa selama 

proses pembelajaran. 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah 

serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh 

karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan 

proses dan sikap ilmiah. Sudjana (2002: 154) mendefinisikan bahwa metode 

inquiri merupakan metode mengajar yang berusaha meletakan dasar dan 

mengembangkan cara berfikir ilmiah.Siswa yang aktif dalam pembelajaran akan 

membuat dirinya lebih kreatif sehingga lebih mudah menerima pelajaran IPA. 
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Aktivitas siswa dalam pembelajaran sangat banyak, yaitu meliputi aktivitas fisik 

dan aktivitas psikis. Aktivitas fisik meliputi peserta didik giat-aktif dengan 

anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk 

dan mendengarkan, melihat saja hanya pasif. Aktivitas psikis adalah peserta didik 

yang daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam 

rangka pengajaran. 

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa pembelajaran IPA perlu 

diperbaiki guna peningkatan keaktifan belajar. Idealnya usaha ini dimulai dari 

pembenahan proses pembelajaran yang dilakukan guru dengan menawarkan suatu 

metode pembelajaran yang dapat lebih membuat siswa aktif dalam pembelajaran 

pada khususnya dan meningkatkan prestasi pada umumnya. Salah satu cara 

menerapkan metode penemuan / Inkuiri. Metode inkuiri mengandung proses 

mental yang tingkatannya cukup tinggi. Proses mental yang ada pada inkuiri 

diantaranya: merumuskan masalah, membuat hipotesis, mendesain eksperimen, 

melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik 

kesimpulan.  

Dengan demikian proses pembelajaran  Ilmu Pengetahuan Alam yang 

menerapkan metode Inkuiri / penemuan diharapkan dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dan hasil pembelajaran IPA lebih meningkat. Berdasarkan latar belakang 

yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis memutuskan untuk 

mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam sebuah penelitian tindakan kelas 

yang berjudul “Upaya meningkatkan keaktifan belajar IPA melalui metode Inkuiri 
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pada siswa kelas V SD Negeri 2 Potronayan Kecamatan Nogosari Kabupaten 

Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diambil perumusan masalah 

sebagai berikut: “Apakah melalui metode Inkuiri dapat meningkatkan keaktifan 

belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 2 Potronayan Kecamatan Nogosari 

Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai 

langkah pemecahan masalahnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan pemahaman materi pelajaran IPA pada siswa kelas V 

SD Negeri 2 Potronayan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

b. Untuk meningkatkan kreatifitas siswa. 

c. Untuk meningkatkan ketercapaian KKM siswa. 

d. Untuk meningkatkan semangat belajar siswa. 
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e. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA melalui metode Inkuiri pada 

siswa kelas V SD Negeri 2 Potronayan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

D. Batasan masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan judul sangat luas sehingga tidak 

mungkin permasalahan yang ada dapat terjangkau dan terselesaikan semua. Perlu 

adanya pembatasan dan pemfokusan masalah sehingga masalah yang diteliti lebih 

jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari. Dalam penelitian tindakan kelas ini 

variabel penelitian sebanyak dua jenis.  

1. Variabel penerapan metode Inkuiri sebagai variabel bebas. Adapun yang 

menjadi bagian dari variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Siswa SD Negeri 2 Potronayan. 

b. Kelas V semester I Tahun Pelajaran 2012/2013. 

c. Mata pelajaran IPA materi Perubahan Sifat Benda. 

2. Variabel keaktifan belajar IPA sebagai variabel terikat. 

 

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat dan Kegunaan Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu pendidikan 

dan pembelajaran dalam lingkup pendidikan dasar di Sekolah Dasar. 
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b. Sebagai bahan telaah untuk diadakannya penelitian lebih lanjut dalam upaya 

memajukan proses pendidikan di sekolah dasar. 

2. Manfaat dan Kegunaan Praktis 

1) Bagi Guru 

1) Memberikan solusi untuk memecahkan persoalan yang terrjadi pada 

pembelajaran IPA 

2) Meningkatkan kemampuan guru dalam mengaplikasikan berbagai 

metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan 

kondisi siswa. 

2) Bagi Siswa 

1) Adanya peningkatan keaktifan belajar yang berakibat positif terhadap 

hasil belajar siswa 

2) Untuk pengembangan materi pelajaran. 

3) Untuk mengembangkan ketrampilan guru dalam mengajar. 

4) Mendapatkan strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 

keaktifan siswa. 

5) Untuk mengadakan feed back materi pelajaran. 

3) Bagi Sekolah 

1) Untuk mengembangkan profesionalisme guru. 

2)  Meningkatkan mutu sekolah. 

 

 


