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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berperan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia dan bertaqwa 

kepada Tuhan YME. Dalam pengertian luas pendidikan dapat diartikan 

sebagai proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh 

pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai kebutuhan 

(Syah, M., 2009:10). 

 Pendidikan bukanlah proses memaksakan kehendak guru kepada 

siswa, melainkan upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi 

perkembangan siswa. Kondisi belajar yang kondusif dapat memberi 

kemudahan kepada siswa untuk mengembangkan potensi dirinya secara 

optimal. 

Harapan besar munculnya masyarakat cerdas dari output pendidikan 

yang mampu melahirkan kaum intelektual dengan bekal nilai-nilai luhur 

bangsa, dan peduli terhadap lingkungannya, namun fakta yang ada 

menunjukkan adanya sesuatu yang tidak sinkron antara harapan dan 

kenyataan. Pendidikan di sekolah hanya menghasilkan lulusan yang kurang 

kreatif, dan ini sebagai bukti bahwa terjadi permasalahan dalam proses 

penyelenggaraan pendidikan. 
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Penyelenggaraan pendidikan yang kurang berhasil dapat disebabkan 

karena proses pembelajaran yang masih verbalis. Secara sederhana situasi 

pengajaran demikian dapat digambarkan dengan ungkapan “duduk, diam, 

dengar, catat, dan hapalkan”. Sistem pengajaran tersebut diterapkan pada 

semua mata pelajaran tak terkecuali IPA, padahal di dalam pelajaran IPA 

terdapat materi yang diharapkan siswa bisa berperan aktif, seperti 

berdiskusi, menguji suatu konsep dan teori serta melakukan penemuan 

sederhana. Mengajarkan siswa untuk ikut berperan aktif mampu 

menjadikannya kreatif, berani mencoba dengan menggali pengetahuan baru. 

Dengan keberanian menyelidiki dan mencoba sesuatu yang baru siswa 

mampu menciptakan kesenangan belajar yang menumbuhkan kreativitas 

dan meningkatkan hasil belajar sehingga membuat siswa beranggapan 

bahwa belajar itu merupakan suatu hasil pengalaman dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Salah satu karakteristik pelajaran IPA adalah mempunyai objek yang 

bersifat konkret. Sifat konkret ini harus diimbangi dengan kreatifitas guru 

dalam melaksanakan pembelajaran, kreatif di dalam memilih model 

maupun dalam memilih metode pembelajaran. Hal tersebut dilakukan 

dengan harapan pelajaran yang bersifat konkret dapat diaplikasikan, 

dipraktekkan serta menjadi kegiatan belajar menyenangkan, berbobot dan 

bermakna bagi siswa. Kebanyakan fakta di lapangan, tak jarang beberapa 

sekolah lebih sering menerapkan metode konvensional seperti ceramah dan 

mencatat. Selain hemat biaya metode ini juga digunakan dengan alasan 
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untuk efisiensi waktu dalam rangka mengejar materi. Kegiatan seperti itu 

memang mengasyikkan bagi guru, tetapi membosankan bagi siswa karena 

siswa hanya sebagai pendengar dan tidak dapat terlibat langsung untuk 

menggali pengetahuannya sendiri. Cara belajar mengajar seperti ini, akan 

menghasilkan manusia yang konsumtif, kurang kreatif, dengan demikian 

siswa sudah tidak ada rasa senang, bosan dan kurang bersemangat dalam 

mengikuti pelajaran IPA.  

Kreatifitas dan partisipasi aktif guru sangat dibutuhkan dalam 

mengembangkan potensi siswa. Hal itu dapat diwujudkan dengan pemilihan 

metode pengajaran yang tepat, sehingga hasil pendidikan tidak hanya 

nampak dari kemampuan siswa menghafal teori-teori, tetapi siswa juga 

mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari melalui 

pengalaman langsung dilapangan dengan bagaimana pengetahuan tersebut 

akan dipergunakan atau dimanfaatkan.  

Berdasarkan hasil pengamatan awal pada kelas IV di SD Negeri 

Grogolan Kecamatan Karanggede peneliti menemukan masalah dalam 

kurangnya kreativitas dan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA. Data 

yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya 41,67% siswa kelas IV yang 

nilainya melampaui KKM dalam pelajaran IPA. Sedangkan 58,33% nilai 

siswa lainnya masih berada di bawah KKM pada materi yang sama. Diskusi 

kolaborasi menyimpulkan rendahnya kreativitas dan hasil belajar siswa 

terhadap pelajaran IPA dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain siswa 

hanya mengetahui teori dan sebatas menghafalkannya tanpa terlibat 
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langsung didalam menemukan suatu pengetahuan sehingga kelas cenderung 

pasif, konsentrasi siswa rendah, ketidaktertarikan siswa terhadap materi 

pelajaran IPA karena dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan 

membosankan.  

Guru kelas IV SDN Grogolan telah berusaha memperbaiki masalah 

ini, dengan menerapkan metode pembelajaran bervariasi tetapi hasil yang 

diperoleh belum maksimal. Jika masalah tersebut tidak segera diatasi, 

dikhawatirkan akan berdampak pada kurangnya pemahaman siswa tentang 

materi IPA. Oleh karena itu diperoleh kesepakatan antara guru kelas dan 

peneliti akan menggunakan salah satu alternatif metode pembelajaran IPA 

untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa yaitu penerapan 

metode guided inquiry-discovery. Metode pembelajaran guided inquiry-

discovery dipilih karena metode ini menekankan pada kreativitas siswa 

dalam mengamati, menyelidiki dan menemukan sendiri pengetahuan 

berdasarkan objek yang diamatinya. Metode ini mengarahkan siswa untuk 

mengembangkan sikap ilmiah, tentang suatu konsep IPA sehingga 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa bukan dari hasil 

menghafal teori melainkan dari hasil temuan seperangkat kegiatan yang 

mereka alami secara langsung. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam tentang peningkatan kreativitas dan hasil belajar IPA siswa 

melalui metode pembelajaran guided inquiry-discovery kelas IV di SD 

Negeri Grogolan Karanggede Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran yang digunakan guru kelas IV kurang bervariasi 

hal ini menjadikan peelajaran IPA masih bersifat teacher centered dan 

membosankan. 

2. Hasil observasi guru peneliti di kelas IV menunjukkan tingkat kreativitas 

dalam berpikir cepat dan  keberanian bertanya siswa rendah.  

3. Hasil diskusi kolaboratif guru peneliti dan guru kelas menunjukkan hasil 

belajar IPA siswa kelas IV tergolong rendah. Hal itu ditandai dengan 

sedikitnya siswa yang memperoleh hasil belajar diatas KKM ≥ 70.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar diperoleh suatu kedalaman pada penarikan kesimpulan maka 

diperlukan adanya batasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Penelitian hanya dilaksanakan di SDN Grogolan Karanggede. 

2. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN Grogolan Karanggede. 

3. Penelitian dilakukan pada saat pembelajaran IPA di dalam kelas.  

4. Penelitian dilaksanakan pada semester pertama. 

5. Kreativitas siswa dalam pembelajaran IPA dibatasi pada kreativitas siswa 

saat proses belajar mengajar di dalam pemecahan masalah setelah 

penggunaan metode guided inquiry-discovery.      
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6. Hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan nilai pos test tiap akhir 

pokok bahasan setelah penggunaan metode guided inquiry-discovery.  

7. Penelitian hanya dilakukan dengan menggunakan metode guided inquiry-

discovery. 

 

D. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian 

tindakan kelas ini dirumuskan: “Apakah penerapan metode guided inquiry-

discovery dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar IPA siswa kelas 

IV SDN Grogolan Karanggede tahun pelajaran 2012/2013?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah: 

a. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 

b. Mengembangkan keterampilan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

“Meningkatkan kreativitas dan hasil belajar IPA siswa kelas IV dengan 

menerapkan metode guided inquiry-discovery di SD Negeri Grogolan 

Karanggede tahun pelajaran 2012/2013”. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Memberikan wawasan dan masukan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya tentang kreativitas dan hasil belajar IPA 

dengan menerapkan metode guided inquiry-discovery.  

b. Memberikan kontribusi bahwa hasil belajar IPA pada siswa kelas IV 

dapat ditingkatkan melalui metode guided inquiry-discovery.  

2. Manfaat Secara Praktis  

a. Bagi Siswa 

 Dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa dalam 

pelajaran IPA.  

b. Bagi Guru  

1. Memberikan acuan dalam menyusun rencana dan melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan metode yang sesuai. 

2. Memberikan refleksi bagi guru dalam penggunaan metode guided 

inquiry-discovery sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran 

terkait dengan peningkatan kreativitas dan hasil belajar IPA. 

c. Bagi Sekolah 

Dengan penerapan metode guided inquiry-discovery pada mata 

pelajaran IPA dapat mewujudkan siswa yang berpengetahuan, cerdas, 

terampil dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini 

dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya sebagai indikator 

keberhasilan sekolah tersebut. 


