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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 tujuan mata pelajaran 

IPA di Sekolah Dasar yaitu:  

1. Memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep ilmu pengetahuan alam  

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang ada 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan.  

Melihat hasil ulangan harian siswa pada pembelajaran IPA pada Standar 

Kompetensi Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya, 

Kompetensi Dasar Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak dan energi 

melalui percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet), khususnya pada 

materi Energi dan Perubahannya  ditemukan  hasil belajar yang rendah.  Alasan 
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rendahnya hasil belajar siswa ini dimungkinkan karena pembelajaran yang 

digunakan guru masih konvensional yakni menggunakan metode ceramah. 

Kemungkinan lain adalah guru masih mengalami kesulitan dalam menyusun 

perangkat pembelajaran, LKS, alat peraga sederhana, dan penggunaan media 

lainnya. Dengan demikian akan sulit untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir. Siswa terbiasa dengan menghafal fakta -fakta, prinsip, rumus, hukum-

hukum dan problem-problem yang diberikan oleh guru, dengan demikian hasil 

belajar siswa cenderung rendah. 

Rendahnya hasil belajar siswa pada materi pokok Energi dan Perubahannya  

kelas V SD Negeri 02 Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten 

Karanganyar perlu dicari solusi sebagai upaya peningkatan hasil belajar siswa 

yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran Inkuiri. Karena strategi ini akan 

membawa hasil yang optimal dan memuaskan dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa.    

Strategi pembelajaran inkuiri memberi kesempatan secara optimal kepada 

siswa, siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga 

pengetahuan yang dipelajariny adapat tersimpan secara permanen dalam 

ingatannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Khaeruddin dan Eko (2005:51) 

bahwa “Strategi pembelajaran inkuiri tidak hanya menuangkan informasi ke 

dalam ingatan siswa, tetapi mengusahakan bagaimana konsep-konsep penting dan 

sangat berguna tertanam kuat dalam ingatan siswa”. 

Strategi pembelajaran Inkuiri merupakan strategi yang banyak dianjurkan 

untuk dipergunakan dalam proses belajar mengajar IPA. Karena strategi 
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pembelajaran Inkuiri memiliki keunggulan seperti yang dikemukakan oleh 

Sanjaya (2009:208) bahwa: 

“Ada beberapa keunggulan dalam penggunaan strategi pembelajaran Inkuiri 
dalam pembelajaran IPA yaitu: a,strategi pembelajaran Inkuiri lebih 
menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotor 
secara seimbang; b, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai 
dengan gaya belajar mereka; c,sesuai dengan psikologi belajar modern yang 
menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya 
pengalaman; d strategi pembelajaran Inkuiri dapat melayani kebutuhan 
siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata”.  

 
Dengan demikian dari beberapa keunggulan strategi pembelajaran Inkuiri 

yang telah dipaparkan di atas maka tidak diragukan lagi untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir sistematis siswa sehingga mampu mendorong siswa 

menggunakan konsep materi yang dimilikinya dalam menghadapi permasalahan-

permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan pribadi, sekolah maupun 

masyarakat. Penulis  dengan ridho dari Allah SWT akan mengangkat sebuah 

Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar IPA melalui 

Strategi Pembelajaran Inkuiri Pada Siswa Kelas V SD Negeri 02 Karangpandan 

Tahun Pelajaran 2012/2013.” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan 

hasil belajar IPA melalui strategi pembelajaran inkuiri pada siswa kelas V SD 

Negeri 02 Karangpandan.  
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dirumuskan ke dalam tujuan khusus dan tujuan umum, yaitu : 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 02 

Karangpandan Tahun Pelajaran 2012/2013. 

b. Untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi IPA. 

2. Tujuan Khusus  

 Untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui strategi pembelajaran inkuiri 

pada siswa kelas V SD Negeri 02 Karangpandan Tahun Pelajaran 2012/2013.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi siswa 

a. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

b. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi IPA. 

2. Manfaat bagi guru 

a. Mengembangkan kretifitas pembelajaran yang bermakna bagi siswa. 

b. Mengembangkan inovasi pembelajaran yang bermakna bagi siswa.  

3. Manfaat bagi sekolah 

a. Meningkatkan perbendaharaan strategi pembelajaran inovatif di SD Negeri 

02 Karangpandan. 

b. Meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri 02 Karangpandan.  

 


