
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mutu pendidikan merupakan fokus perhatian dalam rangka memperbaiki

kualitas sumber daya manusia (SDM). Berbagai upaya untuk meningkatkan

kualitas pendidikan terus menerus dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga

pendidikan maupun masyarakat diantaranya dilakukannya upaya-upaya inovasi

dibidang pendidikan dan pembelajaran.

Berhasil atau tidaknya belajar siswa di sekolah  dipengaruhi oleh bermacam-

macam faktor, yaitu faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri dan faktor yang

ada di luar siswa (Purwanto, 1991: 102). Faktor yang ada di dalam siswa itu

antara lain faktor kematangan / pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan

faktor pribadi. Sedangkan faktor di luar siswa antara lain faktor keluarga/keadaan

rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, lingkungan dan kesempatan yang

tersedia serta motivasi sosial.

Motivasi sebagai suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai

dengan munculnya perasaan dan didahului dengan adanya tujuan. Motivasi belajar

adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan

kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh

subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi sangat berperan dalam belajar, siswa

yang dalam proses belajar mempunyai motivasi yang kuat dan jelas pasti akan

tekun dan berhasil belajarnya. Makin tepat motivasi yang diberikan, makin



berhasil pelajaran itu. Maka motivasi senantiasa akan menentukan intensitas usaha

belajar bagi siswa. Dengan motivasi yang kuat dari dalam diri siswa maupun dari

lingkungan baik lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga, maka aktifitas

belajar makin meningkat dan hasil belajarpun pastinya akan semakin lebih baik.

Untuk mencapai keadaan yang ideal dalam pembelajaran tentunya tidaklah

mudah. Perlu adanya keseimbangan dari semua komponen pendidikan.

Penanaman motivasi yang kuat pada siswa juga tidaklah mudah, motivasi harus

diawalidengan penanaman karakter dan pemberian pemahaman yang kuat tentang

tujuan siswa meraih pendidikan, gambaran ke depan tentang tujuan hidup mereka

dan apa yang akan mereka dapatkan dengan usaha yang mereka lakukan hari ini.

Pemberian motivasi tidaklah cukup dengan perkataan, guru dapat memberi

teladan langsung, mengungkapkannya dalam bentuk lain semisal pemberian

penghargaan terhadap tindakan-tindakan kecil yang dilakukan siswa. Tindakan

yang dimaksud adalha tindakan yang memberi perubahan baik bagi siswa itu

sendiri maupun orang lain.

Kondisi yang ada di lapangan menunjukkan bahwa tingkat motivasi belajar

pada diri siswa masih sangat rendah. Siswa banyak yang tidak tmemiliki tujuan

utama mereka setiap hari datang ke sekolah. Bagi mereka sekolah hanyalah

sebuah rutinitas, sehingga tidak ada motivasi yang kuat untuk mencapai hasil yang

lebih baik dari sebelumnya. Rata-rata anak sudah merasa cukup puas hanya

dengan bisa membaca, menulis dan berhitung saja tanpa ada kegiatan lain yang

menunjang pendidikan atau pengembangan bakat. Dari keluarga ternyata tidak

ada motivasi khusus dalam belajar, orang tua disibukkan dengan pekerjaan. Tidak



ada kesadaran untuk menunjang prestasi belajar anaknya, misalnya dengan

memberikan les tambahan atau kegiatan-kegiatan kursus yang menambah

semangat dan prestasi siswa. Oleh karena itu perlu adanya sebuah inovasi dalam

pendidikan diman guru harus bisa menubuhkan dan menanamkan motivasi yang

kuat pada diri siswa sehingga mereka mempunyai konsep pemikiran yang baik

bahwa pendidikan itu penting untuk mencapai masa depan yang lebih baik.

Namun demikian kemampuan dunia pendidikan akan berfungsi optimal

apabila memiliki sistem dan isi yang relevan dengan tuntutan kebutuhan

pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil pendidikan adalah

melalui proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan PAKEM.

Menurut pandangan konstruktivis dalam proses pembelajaran IPA

seyogyanya disediakan serangkaian pengalaman berupa kegiatan nyata yang

rasional atau dapat dimengerti siswa dan memungkinkan terjadinya interaksi

sosial. Saat proses pembelajaran berlangsung siswa harus terlibat secara langsung

dalam kegiatan nyata. Siswa diberi kesempatan memperoleh pengalaman

langsung dengan objek dan interaksi sosial dalam kelompoknya saat

mencocokkan konsepsi awalnta dengan konsep yang disepakati ilmuwan.

Untuk itu guru memiliki peran strategis dalam menanamkan pengetahuan

dan keterampilan bagi siswa. Peran guru yang dominan di kelas dialihkan menjadi

fasilitator belajar. Peran ini menuntut kemampuan guru menerapkan pembelajaran

yang aktif, kreatif, efisien, dan menyenangkan.

Proses pembelajaran pelajaran IPA di sekolah dasar dilaksanakan tergantung

pada kondisi sekolahnya, baik metodenya atau media pembelajarannya. Secara



umum pembelajaran IPA masih disampaikan secara konvensional dalam artian

ceramah dan tanya jawab. Peranan guru lebih dominan sebagai penceramah bukan

sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan siswa menerima konsep-konsep

IPA secara abstrak.Hanya sedikit yang menggunakan metode eksperimen atau

demontrasi. Hal itu terkendala pada ketersediaan media pembelajaran, apalagi SD

di daerah desa guru hanya mengandalkan sepenuhnya pada buku paket yang

bersumber dari dinas pendidikan nasional atau departemen pendidikan

kebudayaan atau buku teks lain.

Karena tidak semua kompetensi dasar pembelajaran IPA menuntut

penggunaan metode eksperimen atau demontrasi, maka untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang optimal, guru dapat menggunaka metode yang bervariasi

dengan memanfaatkan alat peraga yang sesuai.

Kedudukan media belajar dalam pembelajaran cukup menentukan, sebab

meskipun seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran telah

menguasai materi dengan baik dan sudah menggunakan metode yang tepat, tetapi

jika tidak memanfaatkan alat peraga, terlebih lagi untuk SD, maka tujuan

pembelajaran tidak dapat dicapai secara optimal.

Setiap guru, menginginkan setiap selesai belajar mengajar anak didik

memiliki sejumlah kompetensi atau kemampuan yang sesuai dengan yang

diharapkan. Namun kenyataan dilapangan khususnya di SDN Sundoluhur 02

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang hampir setiap selesai belajar mengajar,

siswa hanya mendapatkan sebagian kecil kompetensi yang diharapkan.



Khususnya mata pelajaran IPA, hal ini sering dijumpai pada  hasil ulangan, baik

ulangan harian maupun pada saat ulangan semester.

Kondisi pembelajaran tersebut sesuai dengan model pembelajaran yang

dilaksanakan di SDN Sundoluhur 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati selama

ini. Dampak yang terjadi adalah motivasi belajar IPA yang cenderung rendah

karena siswa terbiasa menghafal suatu konsep, bukan menanam konsep tersebut

pada benak siswa.

Akibatnya, untuk konsep pembelajaran yang rumit, siswa tidak mengetahui

prosesnya melainkan langsung pada hasilnya. Berdasarkan hasil observasi, kasus

yang terjadi di SD Sundoluhur 02, ketika siswa dihadapkan pada alat percobaan

dan diminta menjelaskan, maka tidak ada siswa yang mengerti dan tidak tahu

harus bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut. Siswa terbiasa menerima

konsep pembelajaran sehingga ketika dihadapkan pada proses ilmiah untuk

menemukan sendiri konsep tersebut anak belum mampu.

Hal ini atau hasil belajar mengecewakan ini dirasakan oleh guru yang

mengajar disekolah tersebut. Berdasarkan pengamatan selama proses

pembelajaran siswa mengikuti dengan baik. Dalam beberapa kesempatan penulis

mengadakan dialog dengan teman-teman sejawat dan membicarakan tentang

permasalah yang dihadapi.

Dari pembicaraan kami tersebut munculah beberapa dugaan penyebab

rendahnya hasil belajar mengajar. Penyebab rendahnya hasil belajar tersebut

disebabkan oleh guru sendiri sebagai pendidik juga disebabkan oleh siswa.

Penyebab dari guru diantaranya guru memberikan pelajaran terlalu cepat, kurang



memperhatikan siswa secara individu dan tidak melibatkan siswa dalam proses

pembelajaran secara langsung.

Sehubungan dengan hal diatas yang menjadi permasalahan bagaimana usaha

peneliti untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA Untuk

mengatasi hal tersebut maka alternatif pembelajar yang dipilih adalah

pembelajaran dengan Metode Inquiri.

Metode Inquiri adalah metode pembelajaran dimana siswa dituntut untuk

lebih aktif dalam proses penemuan, penempatan siswa lebih banyak belajar

sendiri serta mengembangkan keaktifan dalam memecahkan masalah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memperbaiki pembelajaran melalui

PTK dengan judul “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Ipa Melalui Model

Pembelajaran Inquiri Pada Siswa Kelas V Semester I SDN Sundoluhur 02

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati  Tahun Pelajaran 2012/2013”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan

: “Apakah melalui model pembelajaran Inquiri dapat meningkatkan motivasi

belajar IPA pada siswa kelas V SDN Sundoluhur 02 Kec. Kayen Kab. Pati Tahun

Pelajaran 2012/2013’

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Meningkatkan belajar IPA melalui model Inquiri pada siswa kelas V

SDN Sundoluhur 02 Kec. Kayen Kab. Pati Tahun Pelajaran 2012/2013



2. Tujuan Khusus

Untuk meningkatkan motivasi belajar IPA melalui model model Inquiri

pada siswa kelas V SDN Sundoluhur 02 Kec. Kayen Kab. Pati Tahun

pelajaran 2012/2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk meningkatkan motivasi belajar IPA melalui model Inquiri pada

siswa kelas V SDN Sundoluhur 02 Kec. Kayen Kab. Pati Tahun Pelajaran

2012/2013

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di

bangku kuliah dengan kondisi di lapangan sehingga dapat meningkatkan

kemampuan dalam penguasaan materi dan pengetahuan.

b. Bagi sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

acuan dalam menyusun program pembelajaran khususnya pembelajaran

pada mata pelajaran IPA.

c. Bagi guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

masukan tentang suatu alternatif pembelajaran IPA untuk meningkatkan

motivasi belajar dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model

pembelajaran Inquiri.



d. Bagi siswa

Siswa terutama sebagai subjek penelitian, diharapkan dapat

memperoleh pengalaman langsung mengenai adanya kebebasan dalam

belajar IPA secara aktif, kreatif, dan berpikir kritis melalui kegiatan

penyelidikan sesuai perkembangan berpikirnya dalam menemukan suatu

konsep pembelajaran sehingga konsep tersebut akan lebih tertanam pada

benak siswa.


